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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

Kraluj!

Bůh nás stvořil s určitým záměrem.
Genesis 1:28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte
zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem,
nade vším živým, co se na zemi hýbe."
Jedním z Božích záměrů bylo, abychom panovali. Tento záměr byl na počátku,
ještě před hříchem. A Bůh má pro nás stejný záměr i dnes.
Římanům 5:17 Nebo poněvadž pro pád jeden smrt kralovala pro jednoho,
mnohem více, kteří rozhojněnou milost a dar spravedlnosti přijímají, v životě
novém kralovat budou skrze jednoho Ježíše Krista.

Věřím, že je načase, aby církev uchopila toto zjevení a začala kralovat.
V našem životě už nemá kralovat smrt, tedy ani nemoc, protože nemoc je
počátek smrti. V našem životě nemá vládnou hřích ani ďábel.
Kdo má tedy vládnout?
Přece ti, kteří přijímají rozhojněnou milost a dar spravedlnosti. Tedy my,
křesťané. Nesmíme však zapomínat na to, že nám to bylo darováno jako dar.
Dar se nesplácí. Není to zákon, je to Boží milost.
Kdy máme kralovat?
V novém životě. Jsme nová stvoření a žijeme nový život již tady na zemi.
Nemáme čekat na to, až budeme v nebi a budeme tam vládnout. My máme
vládnout už tady na zemi.
Jak máme kralovat?
Skrze Ježíše Krista. Bůh nám daroval mocné jméno Ježíš a tím i všechnu
autoritu. Proto můžeme kralovat, vládnout, panovat a určovat, co se bude dít
v našem životě.
Proč máme kralovat?
1. Petr 2:9 Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid
dobytý, abyste zvěstovali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy v předivné
světlo své.
Máme kralovat proto, aby se ukázalo, kdo jsme? Ne. Máme kralovat proto,
abychom zvěstovali ctnosti našeho úžasného velkého a mocného Boha Otce.
Nejde o nás, jde o Něj.
Když budeme kralovat my, nebude kralovat hřích, ani nemoc, ani chudoba, ani
závislost, ani ďábel. Buď kraluje církev nebo ďábel. Církev kraluje modlitbou
a kázáním evangelia. Tím církev říká: „Ďáble, já jsem tady a určuji, co se bude
dít v mém městě, v mém národě, ….“
Přijímejme tedy dar spravedlnosti a hojnost milosti, buďme smělí a kralujme ve
svém životě skrze Ježíše Krista!

pastor Iveta Kuklová

Nadpřirozená
ochrana

Dokážete si představit život s neustálou přítomností ochranky, která střeží
každý váš krok, kontroluje okolí a dohlíží na to, aby se vám nic nestalo? Taková
ochrana se poskytuje velmi důležitým osobám, zejména když jim hrozí nějaké
nebezpečí.
Věřím, že pro našeho Boha je každý z nás nesmírně důležitý. Jsme Jeho
milované děti. První požadavek tedy splňujeme.
Ten druhý snad ani nemusím rozebírat do hloubky – je tu ďábel. On hledá, koho
by mohl sežrat.
1. Petr 5:8 Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem
jako řvoucí lev a hledá, koho by mohl sežrat.
Zde se již zastavíme. Podle tohoto verše nemůže sežrat, koho chce, ale jen
toho, koho může.
Jsme těmi, kteří jsou určeni za kořist? Nikoli!
Písmo o věřících křesťanech nemluví jako o kořisti, ale jako o dravcích. Jako
o těch, kdo naopak útočí na ďáblovo království. Mluví o nás jako
o bojovnících, kteří zabírají další území a přitom jsou chráněni před útoky
a nebezpečím.
Lukáš 10:19 Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré
síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.

Matouš 10:7-8 Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné
uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte;
zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
Matouš 28:18-20 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi
i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno
Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám
přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."
Izajáš 54:17 Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý
jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví
Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode Mne, je výrok
Hospodinův.
Žalm 91:7 Padne jich po boku tvém tisíc, a deset tisíců po pravici tvé, ale
k tobě se to nepřiblíží.
Žalm 94:22 Ale Hospodin je můj hrad nedobytný, můj Bůh je má útočištná
skála.
Věřím, že každý věřící člověk si potřebuje neustále uvědomovat, že je lovec
a nikoli kořist, že je mocným válečníkem v Boží armádě, která je již předem
předurčena k úspěchu. Navíc je plně zaopatřena tou nejvyšší ochranou.
Podívejme se na oblečení a výzbroj věřících.
Efezským 6:11-17 Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit
ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám,
mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla
v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli
odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou,
oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje.
Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho
zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží Slovo.
Máme štít víry, kterým zneškodníme KAŽDOU střelu nepřítele. Máme meč
ducha jako mocnou zbraň a také pancíř spravedlnosti, který chrání naše srdce.
Sám Bůh je naším nedobytným hradem.
Máme vše k dobytí tohoto světa pro Boží království a také vše k naší ochraně.
Všichni dohromady jsme Ježíšova vítězná církev, která v bezpečí dobývá tento
svět.

pastor Vítězslav Kukla

Uzdravení

je dar
Mnoho křesťanů je v současné době nemocných. Kladu si neustále otázku
proč? Jsme plni Božího Slova, známe Boží Slovo, důvěřujeme Bohu, a přesto
nejsme schopni uzdravení od Boha přijmout. Proč?
Uzdravení je dar. Nelze si ho zasloužit za dobré skutky, za dobré chování nebo
za dobrou znalost Bible.
Uzdravení je dar, který se přijímá s vděčností a pokorou.
Pokorným dává Bůh milost, tedy schopnost přijmout tento dar.
Jakub 4:6 Nýbrž hojnější dává milost. Nebo dí: Bůh se pyšným protiví, ale
pokorným dává milost.
Pokud jste nemocní, můžete se modlit například takto: „Bože Otče, děkuji Ti za
vzácný dar uzdravení. Vím, že si ho nezasloužím, a tak ho s pokorou
a vděčností přijímám, protože Ježíš trpěl, abych já už trpět nemusel. Děkuji Ti
v tom mocném jménu Ježíš. Amen.“
pastor Iveta Kuklová

Žít jako král

Zjevení 1:6 a učinil nás (Ježíš) králi a kněžími svému Bohu a Otci…
Jsi povolaný žít jako král!
Možná se na to někdy necítíš, ale je to realita tvého nového života, který
máš v Kristu Ježíši.
Boží Slovo, především Nový zákon, ukazuje, co vše obnáší být novým
stvořením. Jsi Božím dítětem, královským dědicem a jsi někým, jehož
život má svůj jedinečný směr a cíl.
Máš autoritu v Kristu. Těžkosti, starosti, nemoci a chudoba nemají ve
tvém životě místo a ty máš schopnost se proti nim postavit.

Je však ještě jedna důležitá oblast, ve které máš jako král triumfovat,
a to je vztah k ostatním lidem.
Přísloví 20:28 milosrdenství a pravda ostříhají krále a milosrdenstvím
podpírá se trůn jeho.
Nevěřící společnost nabádá lidi k tomu, aby byli tvrdí, nenechali si nic
líbit a drali se dopředu na úkor ostatních.
Náš Otec je však plný lásky a milosrdenství. Jeho odpouštění a soucit
k lidem jsou nekonečné. Boží charakter a Boží láska jsou v tobě
(Římanům 5:5).
A On neustále hledá lidi, kteří nejsou plní náboženských obětí a skutků,
ale hledá věřící, se srdcem a postojem milovat Boha a milovat lidi.
Tak jako si našel a použil krále Davide, o kterém skoro nikdo v Izraeli
nevěděl, hledá další a další opravdové krále, které si bude moci použít,
aby změnili svět okolo sebe.
Ti, kteří se nechají použít velkým Bohem, jsou obyčejní lidé
(1. Korintským 1:27-28).
Bůh nehledí na věk, pohlaví, vzdělání, ale hledí na lidská srdce, postoje
a ochotu činit Boží vůli.
Již bylo psáno, že se nevěřící společnost chová často sobecky, ale to je
jen postoj zoufalství. Ve skutečnosti čeká tento svět na lidi, kteří budou
jiní; plní milosrdenství, soucitu, ale zároveň plní svobody, smělosti,
pokoje a vítězství. Očekává lidi, kteří budou jako Ježíš.
Svět očekává na tebe a na mne.
Římanům 8:19-21 Neboť stvoření napjatě vyhlíží a očekává zjevení
Božích synů; stvoření je totiž poddáno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli
tomu, který je poddal. V naději, že i ono samo bude vysvobozeno
z otroctví zkázy do svobody slávy Božích dětí.

Veronika Kulířová

Jen Bůh se nemění
Židům 13:8 Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.
Jakub 1:17 Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u Něhož
není žádná změna, žádný proměnlivý stín.
Židům 1:10-12 A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem Tvých rukou
jsou nebesa. Ona pominou, Ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí.
Svineš je jako plášť a jako roucho budou změněna, Ty však jsi tentýž - Tvá léta
neskončí!"
Z Božího Slova víme, že Bůh, v kterého věříme, se nemění. Já k tomu
dodávám, díky Bohu. Díky Bohu, že se Ježíš ráno neprobudí se špatnou
náladou, podrážděný a nemá chuť s nikým mluvit.
Díky Bohu, že Boží milosrdenství je každé ráno pro nás všechny stejné
a nemění se. Že zítra nebudeme bez Boží milosti jen proto, že by se Bůh
změnil.
Co se však mění, jsou lidé a okolnosti. A to je podle mě dobrá zpráva. Ať je
naše situace jakákoli, Bůh ji může a chce změnit ke Své slávě. Bůh je připraven
pomoci každému a v jakékoli situaci.
Jen je zapotřebí tohoto dobrého Boha do našeho života zapojit.
Jedním z mých oblíbených veršů je:
Přísloví 21:1 Jako potůčky vod je srdce královo v ruce Hospodina; kamkoli
chce, nakloní ho.
Bůh dokáže změnit naše nadřízené, lidi na úřadech a všechny autority, které
ovlivňují naše životy. Věřím, že můžeme Boha žádat, aby způsobil u těchto lidí
přízeň v náš prospěch.
Proč? Aby nás požehnal, aby nám projevil Svou lásku a dobrotu.
Jen Bůh se nemění, je stále stejně dobrý, milosrdný, trpělivý a laskavý.

pastor Vítězslav Kukla

Nové tituly
Poznej, co ti náleží!
„Modlil jsem se a modlil.
Byl jsem na uzdravujících
shromážděních po celé zemi
a mnohokrát se za mě modlili,
ale stále nejsem uzdraven.
Můžete mi pomoci?“
Odpověď na tato tklivá slova lze
najít v knize reverenda
Kennetha E. Hagina
Uzdravení nám náleží.
V této pronikavé knize
o právech, týkajících se uzdravení,
která má věřící v Kristu, reverend
Hagin vysvětluje, že Izajáš 53 nám
říká, že Ježíš vzal na sebe naše
nemoci a nesl naše bolesti.
Zjevuje také, proč je uzdravení
někdy zablokované.

Kenneth E. Hagin

Uzdravení nám náleží
80 stran, 148x85 mm, vazba V2 - lepená, cena 49 Kč
Objednávky na e-mailu: hovatom@seznam.cz
nebo na tel. 725 083 000

Nové tituly
Porozumět trojí dimenzi člověka.
Trojí dimenze člověka je výsledkem
dlouholetého studia reverenda
Kennetha E. Hagina.
Předmět trojí dimenze člověka
reverenda Hagina vždy zajímal.
Tuto zásadní biblickou pravdu
jej však – jako ostatně
většinu křesťanů – nikdo neučil.
Když začal tento předmět studovat,
setkal se s množstvím zmatků;
obzvláště při rozlišování mezi
duchem a duší.
„Učilo se mnoho omylů, a to i od
kazatelen,” komentuje to.
Po mnoha modlitbách a rozsáhlém
biblickém studiu zjistil, že člověk je
duch, který má duši a žije v těle.
Rozbor předmětu trojí dimenze
člověka uvádí v této knize.
Kenneth E. Hagin

Trojí dimenze člověka
80 stran, 148x85 mm, vazba V2 - lepená, cena 49 Kč
Objednávky na e-mailu: hovatom@seznam.cz
nebo na tel. 725 083 000

Nové tituly
To, čemu věříš,
je výsledkem tvého myšlení.
Pokud špatně myslíš, budeš také
špatně věřit. Ale meditace Božího
slova tvé myšlení napraví!
Ve Správném a špatném myšlení
reverend Kenneth E. Hagin čerpá
z Písma a zjevuje, jak můžete:
. Vstoupit do mocného propojení
myšlení, věření a vyznávání
. Obnovit svou mysl a dát své
myšlení do souladu s Božím slovem
. Naučit se rozlišovat zdroj vašich
myšlenek
. Správně vyznávat a pokaždé
porazit ďábla
. Následovat biblické kroky
k vítězství v každé oblasti života
Kenneth E. Hagin

Správné a špatné myšlení
80 stran, 148x85 mm, vazba V2 - lepená, cena 49 Kč
Objednávky na e-mailu: hovatom@seznam.cz
nebo na tel. 725 083 000

