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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

Připrav se

na zázraky!

Modlil ses někdy za něco, co odporuje běžným normám,
co věda považuje za nemožné?
Pak jsi požádal Boha o ZÁZRAK. Jak zajímavé slovo ZÁZRAK.
Lidé říkají, že se zázraky nedějí. Něco neobvyklého, neobyčejného,
nemožného, neuskutečnitelného, pro člověka nepochopitelného. To se
prostě neděje.
Přesto tě chci dnes povzbudit. Připrav se na to, že takové věci uvidíš.
Bůh řekl ve Svém Slově, že věci, které oko nevidělo, ucho neslyšelo,
dokonce co ani na lidskou mysl nepřišlo Bůh připravil pro tebe a mě, pro ty,
kteří Jej milují. Haleluja. Pro tebe a pro mě!
1. Korintským 2:9 „…co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy
ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo Jej milují."
Miluješ Boha? Tak se připrav, že uvidíš neobyčejné věci. Zažiješ něco,
o čem se druhým ani nezdálo.
Proč?
Protože Bůh je Bohem zázraků a dělá zázraky velice rád.
U Boha je vše možné, dokonce i zázraky.
Marek 10:27 …u lidíť jest nemožné, ale ne u Boha; nebo u Boha všecko
možné jest.
Řekli byste, že proměnit vodu ve víno je zázrak? Ano je a Ježíš to udělal.
Řekli byste, že chodit po vodě je zázrak? Ano a Ježíš chodil.
Řekli byste, že rozdělit Rudé moře je zázrak? Ano a Bůh to udělal.
Začni očekávat neobvyklé věci, obdivuhodné, zázračné, protože takový je
Bůh, v kterého věříme a kterého milujeme.

Zdraví
a naše
děti
pastor Iveta Kuklová
Co dělat, když přijdou lživé symptomy nemoci na naše děti?
Bůh nám dal děti a my jsme zodpovědní za to, co naše děti budou žít.
Nebo poněvadž pro ten pád jeden smrt kralovala pro toho jednoho,
mnohem více, kteříž rozhojněnou milost a dar spravedlnosti přijímají,
v životě KRALOVATI budou skrze Toho jediného Ježíše Krista.
Římanům 5:17
Boží Slovo říká, že máme vládnout v životě. Máme přikazovat nemoci, aby
odešla. Bůh nám k tomu dal úžasný nástroj a tím je jméno JEŽÍŠ.
Protož i Bůh povýšil Ho nade vše a dal Jemu jméno nad každé jméno, aby
ve jménu Ježíše KAŽDÉ koleno klekalo, těch, kteříž jsou na nebesích,
a těch, kteříž jsou na zemi, i těch, kteříž jsou pod zemí, a každý jazyk aby
vyznával, že Ježíš Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce.
Filipským 2:9-11
Aby nám to fungovalo, potřebujeme mít víru v Ježíšovo jméno, a tu
získáme z Božího Slova (Římanům 10:17). Díky tomu můžeme použít
autoritu nad nemocí. Potřebujeme znát moc, která je ve jménu Ježíš.

A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest Mi VŠELIKÁ moc na nebi
i na zemi.
Matouš 28:18
Aj, dávám vám moc šlapat na hady a na štíry i na VŠELIKOU moc
nepřítele, a NIC vám neuškodí.
Lukáš 10:19
V Ježíšově jménu je ohromná moc. On sám říká, že Mu byla dána veškerá
moc na nebi i na zemi. V Lukášově evangeliu je napsáno, že nám tuto moc
dává k dispozici.
Musíme se naučit autoritu jména Ježíš používat. Moje babička říkávala:
„Žádný učený z nebe nespadl.“ Stejně jako jsme se museli naučit chodit,
když jsme byli batolata, stejně tak se musíme naučit chodit ve víře
a používat autoritu ve jménu Ježíš. Tajemství úspěchu je v tom, že se
nenecháme odradit prvním neúspěchem. A nenecháme se odradit ani tím
posledním neúspěchem. Prostě to budeme dělat tak dlouho, dokud se to
nenaučíme.
Ďábel má strach ze jména Ježíš. On se nebojí nás, ale té moci, která je
v nás. Je to Boží moc, která je v nás ukrytá. Musíme si uvědomit z jaké
pozice přikazujeme ďáblu. My jsme posazeni spolu s Kristem vysoko nade
vším (Efezským 1:21) a ďábel je pod našima nohama. Pokud se snaží
dostat se ze svého místa pod našima nohama, je zapotřebí mu přikázat,
aby se vrátil tam, kam patří.
Co byste udělali, kdyby se na vaše děti rozeběhl rozzuřený pes? Určitě
byste nestáli a nepřihlíželi, jak se po nich sápe a chce je pokousat. Určitě
byste vzali klacek nebo něco, co byste měli po ruce a zahnali byste ho pryč.
A to samé potřebujeme udělat ve chvíli, když naše děti dostanou horečku,
bolesti břicha, hlavy, bolesti v krku, apod. Musíme v autoritě jména Ježíš
přikázat nemoci, aby opustila tělo našeho dítěte.
Takže je zapotřebí:
1.
2.
3.

znát autoritu, kterou máme
věřit v tuto autoritu
používat ji

Nestačí říct: „Dobrá, já to tedy zkusím.“ Nikdy nic nezkoušejte, ale nejprve
meditujte Boží Slovo, z toho povstane víra ve vašem srdci, a teprve potom
jděte a buďte činitelé Božího Slovo. Buďte těmi, kteří mění okolnosti. Těmi,
kteří určují, co budou žít naše děti. Vždyť ony za to stojí!

Semínka
Evangelia
(pro děti i pro dospělé)

Veronika Kulířová
Pavel byl na první pohled docela obyčejný kluk, který měl rád fotbal, hokej
a zvířata. Také se mu občas ráno nechtělo vstávat do školy.
Před dvěma lety se však úplně změnil. Jeho babička vážně onemocněla.
Otékaly jí nohy a špatně se jí dýchalo. Maminka tehdy říkala, že má
nemocné srdce, a že ta nemoc může být hodně vážná. Chodila často
k lékaři a už se skoro vůbec nesmála. Naštěstí tu byla její sestra, teta
Květa. Bydlela v Praze a již hodně dlouho byla křesťankou. Babička vždy
říkala, že se teta Květa za celou rodinu modlí. A to bylo dobře, protože se
babička jednoho dne rozhodla navštěvovat nedělní křesťanská
shromáždění. Brzy se začal její zdravotní stav zlepšovat. Začala se
konečně zase smát. Koupila si velkou Bibli a Pavlovi dala dětskou
ilustrovanou. Postupně začali chodit na křesťanská shromáždění
i další členové jeho rodiny: dědeček, maminka, časem i tatínek
a samozřejmě Pavel. Začal chodit do nedělní školy a zcela se zamiloval do
Ježíše. Nejen proto, že mu uzdravil babičku, ale doma byla větší radost
a všichni se měli čím dál víc rádi.
Vyprávěl o Ježíši i svým spolužákům. Chtěl, aby také oni poznali skvělého
Ježíše, který je má tak rád, že se rozhodl za každého z nich zemřít. Nosil
jim evangelizační letáčky, několika půjčil i ilustrovanou Bibli od babičky a na
vánoce daroval každému z nich malou Bibli - Gedeonku. Večer se za ně
modlil a moc si přál, aby přijali do svého srdce Ježíše a začali také chodit
do té úžasné nedělní školy.

Dlouho se nic nedělo. Stále si však představoval, že bude jako jeho
jmenovec apoštol Pavel a celou třídu přivede k Ježíši. Stejně jako apoštol
Pavel, měl i on svého protivníka.
Jmenoval se Vašek. Mámu měl jednu, ale tátové se mu občas měnili.
U každého průšvihu, který se ve škole stal, byl Vašek přítomen. Pavla
otravovalo, jak se mu Vašek kvůli jeho víře v Ježíše vysmíval. Rád to dělal
především před jeho kamarády. Občas měl Pavel na něj pořádný vztek, ale
babička mu říkala, že je potřeba lidem odpouštět, a že i Vaška má Bůh rád.
Pavel se tedy za něho alespoň modlil. I přesto však měl někdy chuť
pořádně mu nabančit. Protože se to nemá a taky protože byl Vašek o hlavu
větší, nikdy to neudělal. Na konci šesté třídy se Vašek s maminkou
odstěhoval k dalšímu „tatínkovi“ do jiného města a Pavel si upřímně
oddechl.
Školní léta utíkala jako voda. Po základní škole Pavel studoval nejprve
střední a pak vysokou školu. Získal skvělou práci, oženil se, měl dvě děti
a pilně pomáhal v křesťanském sboru. Ježíše Pavel miloval čím dál víc
a nikdy nelitoval, že se rozhodl vydat se v životě po Jeho cestě.
Jednoho dne našel ve schránce pozvánku na setkání spolužáků ze
základní školy po 20-ti letech Nejprve se rozhodl, že tam nepojede. Už
dlouho si s rodinou plánovali výlet do zoologické zahrady a nechtěl jim to
překazit. Když však dostal naléhavý e-mail od své bývalé spolužačky Soni,
aby již konečně dorazil na nějaké setkání, zeptal se Pána Ježíše, zda ho
tam chce mít. Hlavou se mu promítaly vzpomínky na školní léta a jeho
spolužáky. Měl je moc rád a láska k nim byla v jeho srdci stále. Toužil se
s nimi opět setkat. Ale jak to udělat, když rodině slíbil ZOO? Situace se brzy
vyřešila sama. Děti jely na sportovní soustředění, výlet s manželkou
o týden odložili a on se vypravil na sraz základní školy.
Když vstoupil do své bývalé školy, vrhl se k němu elegantně oblečený,
o hlavu vyšší muž a začal ho objímat: „Pavle, Pavle! Jsem tak rád, že tě
vidím. Již roky si moc přeji setkat se s tebou, protože ti musím poděkovat,
že jsi nám tenkrát ve škole vyprávěl o Ježíši. Odpusť mi, že jsem se ti tehdy
smál. Kdyby nebylo Ježíše, dnes bych možná nebyl naživu anebo bych
seděl v kriminále.“ Pavel si začal muže prohlížet a najednou vykřikl: „Vašku,
to snad není možné, jsi to opravdu ty? Zrovna u tebe bych nečekal, že se
staneš křesťanem!“ „Víš“ pokračoval Vašek: „Můj život byl čím dál tím horší.
Vyhodili mne z učňáku, chytl jsem se party a začal brát drogy. Nechtěl jsem
však skončit špatně a vzpomněl jsem si na tebe a na tvého Boha. Řekl
jsem si, že jestli Bůh existuje, tak mi může třeba ještě pomoc. A On mi
opravdu pomohl. Byla to sice dlouhá cesta, Ježíš však v mém životě mnoho

změnil. Vidíš, dnes tady stojím před tebou!“ Potom vyprávěl Pavlovi, že je
křesťanským kazatelem a má také svoji rodinu.
Chvíli poté chytila Pavla za ruku drobná žena. Hned poznal, že je to kdysi
copatá spolužačka Soňa.
„Ahoj Pavle, jsem moc ráda, že jsi přijel. Také já jsem vděčná, že je Ježíš
mým Pánem a že jsi mi tenkrát o něm povídal“ řekla Soňa. „Bibli, kterou jsi
nám dal, jsem četla každý večer a již tehdy jsem dala svůj život Ježíši skrze
modlitbu spasení. Pak jsem však měla spoustu jiných zájmů a na Ježíše
jsem úplně zapomněla. Když jsem však byla na vysoké škole, připadala
jsem si hodně osamocená a jednoho dne jsem šla po ulici, kde probíhala
evangelizace a já jsem zjistila, že Ježíš je to, co mi v životě chybí. Dnes
jsem na téhle škole učitelkou. Mám copatou dceru. Vedu chvály v místní
církvi a nikdy bych už život s Ježíšem za nic na světě nevyměnila.“
Pavel byl moc vděčný za to, co slyšel. Uvědomil si, že tehdy, když říkal
svým spolužákům o Ježíši, bylo to, jako když sází semínka do půdy.
Modlitby za ně byly jako zalévání vodou. Bůh pak udělal svou část: dal
vzrůst tomu, co bylo zaseto. Přestože to trvalo nějakou dobu, semínka
evangelia přinesla bohatou úrodu.
Celý večer si všichni tři měli o čem povídat a mohli svá svědectví o tom, co
pro ně Ježíš dělal, vyprávět i svým spolužákům.
Pavel byl moc rád, že na třídní sraz jel a rozhodl se, že pokud to půjde,
bude jezdit pravidelně. Věřil, že uvidí další, Ježíšem proměněné, bývalé
spolužáky.

Nemáš dùvod

se stydìt!

pastor Vítězslav Kukla
Zde v České Republice možná stále není moderní být ohnivý, zapálený
křesťan. Lidé nás považují za podivíny, dokonce za sektáře.
To vše může být pravda, ale je tu ještě další aspekt a to, že my, kteří věříme
v Syna Božího, Ježíše Krista se nemáme za co stydět.
Nemáme důvod skrývat něco tak úžasného jako je náš vztah s živým Bohem.
Nemáme důvod se omlouvat za to, že jsme se rozhodli svěřit své životy
někomu, kdo nás miluje, a to až k smrti.
Nemáme důvod se stydět za Evangelium, za dobrou zprávu, která má moc.
Skutečnou moc zachránit životy druhých, přinést svobodu těm, kteří jsou
různým způsobem spoutáni, uzdravit nemocné a utěšit zkroušené. Evangelium,
které má moc a dokáže proměnit člověka k Božímu obrazu. Člověka, který
bude radostný, plný pokoje, zdravý a šťastný.
To je Evangelium a za to se opravdu nemusíme stydět.
Římanům 1:16 Neboť se nestydím za evangelium Kristovo; moc zajisté Boží
jest k spasení každému věřícímu, Židu předně, potom i Řeku.
Je čas být hrdý na to, že mě miluje Bůh. Všemohoucí, vševědoucí Bůh. On
miluje mě a já jsem z toho nadšený. Jsem vděčný a určitě se nemám za co
stydět.

CO BRÁNÍ

životu
v odpočinutí

Žalm 95:1-3,7 Pojďme, jásejme Hospodinu,
hlaholme skále své spásy! Vstupme před něj
s chvalami, hlaholme mu písněmi! Vždyť
Hospodin je velký Bůh a velký král nade
všemi bohy! Pojďme, klaňme se, skloňme se,
poklekněme před Hospodinem, který nás učinil.
Vždyť on je náš Bůh a my jsme lid jeho pastvy,
ovce jeho rukou.
Než se pustíš do čtení tohoto článku, zvu Tě k malé rozcvičce: na chvíli si
prosím sedni a chvíli přemítej o tom, kým jsi v Kristu Ježíši. Budu dávat
do závorek verše, které si můžeš najít v Bibli, při tomto cvičení s nimi
pracovat a čerpat z nich pravdu a smysl.

•

Jsi Božím milovaným dítětem, které Bůh stvořil z lásky (1. Jan
3:1, Římanům 8:37-38, Genesis 1:31, Žalm 8:5, Deuteronomium 7:6-7,
1. Jan 4:16). • Kristus Tě miluje, šel za Tebe zemřít, abys mohl žít úspěšný
a naplněný život (Jan 3:16). • Bůh je na Tvé straně a máš Jeho přízeň
(1. Timoteus 1:15, Židům 12:6). • Bůh si nepřeje zlé okolnosti ve Tvém
životě a dává Ti v Kristu autoritu i nástroje jak nad nimi zvítězit (Efezským).
• Pokud jsi je Bohu vyznal a odmítl je ve svém životě, máš v Kristu
odpuštěny všechny hříchy i každou vinu (Izaiáš 1:18, 1. Jan 1:9). • Bůh se
na Tebe nezlobí, ale chce Ti naopak pomoci (Matouš 11:28, Římanům
8:21). • Bůh se na Tebe vždy těší, kdykoliv přicházíš do Jeho přítomnosti
(Římanům 8:37-38).
Je skutečně něco nádherného a důležitého na pravidelné meditaci těchto
pravd.
Teď prosím k sobě nahlas promlouvej tato Boží slova:

• Vyznal jsem Bohu hřích a Bůh mi ho odpustil. • Mám odpuštěné
všechny hříchy! V Božích očích jsem bílý jako sníh. • Bůh se na mě
nezlobí. • Kristus mě miluje. • Mám Boží přízeň. • Bůh pro mě připravil
nádherné věci a chce mi je dnes ukazovat. • V Bibli je jednoduchý návod,

jak mě chce Bůh k těmto nádherným věcem každý den vést. • U Boha je
pomoc a nadpřirozená moc, která mi do nich pomůže vstupovat. • Budu
požehnáním pro druhé.
Židům 4:16 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali
milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas.
Bůh je zde se svojí milostí a pomocí neustále. Na nás je přistupovat k Němu
a vyhradit si na Něho čas, což je i součástí novozákonních přikázání –
milovat Boha. Působí pro Tebe toto přistupování k trůnu milosti dobré
věci? V těchto chvílích můžeš čerpat ty nejnádhernější věci, které naplňují
lidské srdce Boží moudrostí a láskou. Láskou Boha, který nás z lásky
stvořil. Je tu však na Zemi i nepřítel, ďábel, který se nás neustále snaží
od přistupování k Bohu odradit. Potřebujeme se od Boha naučit jak ho
vyřadit z provozu.
Co mi brání chodit za Bohem a žít v odpočinutí v Jeho láskyplné
náruči?

Vina a odsouzení

Vina a odsouzení jsou ďáblovy nástroje jak nás odříznout od Boha.
Často si k tomu používá druhé lidi. Bůh však mluví úplně jasně: není
žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši a následují Božího Ducha
(Římanům 8:1). U Božího trůnu je milost a odpuštění pro každého, kdo
Bohu vyznává hřích a odmítá jej i zlé jednání ve svém životě (1. Jan
1:9). Jestliže proti Tobě člověk drží vinu nebo se Tě snaží odsoudit, buď
svobodný vytřást prach ze svých nohou a radovat se ze života (Lukáš 10:11,
Žalm 23:5, Skutky 13:51).
Myslím si, že se na mě Bůh zlobí

Bůh miluje člověka, ale nenávidí hřích a zlé jednání, které působí
neštěstí na světě. Člověka ochotného činit dobré Bůh miluje a každému
upřímnému efektivně pomáhá, aby se nad zlým i nad svým hříchem naučil
vítězit.
Bůh může za zlo okolo mě

Náš pád nezpůsobují naše okolnosti a nebo druzí lidé, ale naše nezávislost
na Bohu. Tím, že nehledáme Boží život a Jeho cesty, si způsobujeme
mnoho nepříjemností, protože kde nejsou Boží cesty, tam jsou cesty zla.
Náboženské systémy

U Božího trůnu je milost vždy a pro každého, kdo se ji rozhodne načerpat.
Náboženské nauky a systémy tuto milost často popírají a lživě tvrdí, že
si milost od Boha musíme zasloužit. Tito lidé nevěří Božímu Slovu, ale
náboženským hloupostem. Buď sám zodpovědný za svůj život a hledání
pravd v Bohu a nenech si ukrást svobodu v Kristu. Bible říká, že milost je
dar od Boha a je dostupná zadarmo skrze víru! (Židům 4)

Názory druhých lidí, manipulace, čarodějnictví

Na světě žijí lidé, kteří Ti nepřejí jen dobré. Z toho však nemusíš být
smutný! Bůh Tě skrze Bibli naučí žít tak, aby Ti nepřátelé nemohli ublížit.
Bůh si v Novozákonní době nepřeje porážku Tvých nepřátel, ale jejich
pokání a poznání Pána. Pokud budeš následovat pravdy Božího Slova
ohledně nepřátel, bude Tě před nimi Bůh chránit. Na rozdíl od nepřátel,
kteří jsou podvedeni ďáblem, je u Boha vždy láska a povzbuzení. Lokalizuj
ve své hlavě lži, které o Tobě řekli lidé, a dosaď si na jejich místo Boží Slovo
od Boha, pro kterého jsi vzácný a který Tě moc miluje.
SVÉVOLNÁ Hloupost

Pokud si člověk dělá věci po svém a neroste v Boží moudrosti, pak se často
ve svém jednání mine a místo odpočinutí bude prožívat trápení.
Nedostatek osobního času s Bohem

Právě v láskyplném čase s Bohem si nás Bůh posadí na svá kolena a bude
nás vyučovat, jak v Něm odpočívat a žít úspěšný život na Zemi.
Efezským 6:10 Sílu hledejte u Pána, v Jeho veliké moci.
Hřích

Pro Boha není problém náš hřích. Chyby děláme všichni. Problém však je,
pokud hřích činit chceme – to se Bohu opravdu nelíbí a nikde v Bibli není
napsáno, že takovému člověku Bůh bude pomáhat. Pokud mám problém
s poražením hříchu a upřímně Boha vytrvale prosím o pomoc, pomoc
shůry přijde. Bůh mi pomůže se s hříchem vypořádat a odpustí mi i každé
selhání.
Nedostatek Božího slova V SRDCI – víry

Do odpočinutí se vchází vírou, ne skrze pocity a nebo dokonalé vnější
okolnosti. Úroveň Tvé víry je přímo závislá na množství nameditovaného
Božího Slova z Bible ve Tvém srdci.
Marek 4:38 Tu nastala veliká větrná bouře a vlny
se přelévaly do lodě, takže se loď již naplňovala.
A on spal na zádi na podušce. Vzbudili ho a řekli
mu: „Učiteli, nezajímá tě, že hyneme?“ Probudil se,
pohrozil větru a řekl moři: „Mlč, buď zticha!“ A vítr
přestal a nastal úplný klid. Řekl jim: „Proč jste tak
ustrašení? Ještě nemáte víru?“
Matouš 11:28 Poďtež ke mně všickni, kteříž
pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí
dám. Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete
odpočinutí dušem svým. Jho mé zajisté jestiť
rozkošné, a břímě mé lehké.
Daniel Petřina

Návod na šťastný a úspěšný život.

pastor Vítězslav Kukla
Je to až neuvěřitelné, ale našel jsem univerzální návod na šťastný a úspěšný
život.
Mohu garantovat, že bude fungovat každému. Bez ohledu na věk, pohlaví či
barvu pleti. Ověřeno nejlepšími odborníky v oboru. Miliony spokojených
„zákazníků“ - uživatelů.
Konečně návod pro každého jak se vymanit z depresí, dluhů, nemocí, samoty,
nebo jakýchkoli negativních okolností.
Tady je?
Přijímat Boží Slovo a jednat podle něj. Tak prosté a dokonale funkční. Sláva
Pánu, Haleluja!
Lukáš 11:28 Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je
(žijí podle něj)."
Jozue 1:8 Kniha tohoto Zákona ať se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej
o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je v něm psáno. Tehdy
budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit.
Jakub 1:22-25 Buďtež pak činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávajíce
sami sebe. Nebo byl-li by kdo posluchač slova, a ne činitel, ten podoben jest
muži spatřujícímu obličej přirozený svůj v zrcadle. Vzhlédl se zajisté, i odšel,
a hned zapomenul, jaký by byl. Ale kdož by se vzhlédl v dokonalý zákon
svobody a zůstával by v něm, ten nejsa posluchač zapominatelný, ale činitel
skutku, ten, pravím, blahoslavený bude v skutku svém.

Udělat Ježíše slavným
„Pověst o Něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k Němu všechny
nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné,
ochrnuté, a uzdravoval je.“
Matouš 4:24
Kdykoliv se někde ukáže nějaká celebrita, hned se k ní seběhne hodně lidí.
Když vidíme někoho slavného, upoutá to nějakým způsobem naši
pozornost. Někteří z nás často mluví o slavných osobnostech, které
obdivujeme.
Nebudu teď mluvit o slavné osobnosti, kterou máme možnost občas
zahlédnout. Chtěl bych mluvit o osobě, která za tebe položila svůj život,
a která žije v tobě, a to každý den. Je Ježíš ve tvém životě slavný? Bible
nám říká v Matouši 4:24, že pověst o Něm se roznesla po celé Sýrii;
přinášeli k Němu všechny nemocné, kteří potřebovali pomoc. Přinášeli
k Němu nemocné, protože slyšeli o této slavné osobě, která uzdravovala.
Může to být nemoc, vztah, rodina, závislost nebo finance. Je Ježíš tím
prvním, na koho pomyslíme, když procházíme těžkostmi? Když máme
problémy v manželství, je Ježíš tím prvním, ke kterému se utíkáme? Když
čelíme nedostatku, je Ježíš tím prvním, za kterým běžíme jako za svým
zaopatřitelem nebo nad tím nedostatkem pláčeme? Je Ježíš ve vašem
životě slavný?

Teď mluvím o tom, jaké to je za zavřenými dveřmi, když se nikdo nedívá. Je
Ježíš někým, o kom mluvíme, ke komu se utíkáme a z koho jsme nadšeni,
nebo je to někdo jiný nebo něco jiného? Nejde o to, jak se tváříme v církvi.
V církvi nebo na křesťanské konferenci vypadáme všichni jako silní
křesťané. Jak to ale dopadne, když přijdeme domů? Co se stane, když
dostaneme špatnou zprávu o svém vztahu, financích nebo zdraví někoho
blízkého? Lidé v Bibli přinášeli nemocné k Ježíši, protože o Něm slyšeli.
Když uviděli nemocného, ten PRVNÍ, který se jim vybavil, byl Ježíš. Dovol
Ježíši být první pomocí i pro tebe.
Znám lidi, kteří namísto k Ježíši běželi pro radu do světa a byli velice
zklamáni. Pokud procházíš závislostmi jako je pornografie, kouření, alkohol,
apod., běž za Ježíšem. Ať se ve tvém životě stane známějším, než jsou tvé
závislosti. Dříve nebo později tvé závislosti zmizí. Pokud se stane jedničkou
ve tvém životě Ježíš, jistě ti pomůže.
Před deseti lety jsem se setkal s Ježíšovou milostí a poznal jsem Jeho
lásku ke mně. Stal se slavným v mém životě. Měl jsem Boha a už jsem
nepotřeboval svůj gang. Když se dostavily problémy, běžel jsem za Ním.
Moji světští přátelé z gangu už pro mě nebyli tak atraktivní. Cigarety,
pornografie, alkohol a další věci ztratily svoji přitažlivost. Ježíš byl ten
slavný. Když jsem měl problém ve vztahu, nemusel jsem běžet za jinou
ženou, běžel jsem za Ježíšem. Pokud se Ježíš ve tvém životě proslaví, tvůj
život už nikdy nebude stejný. Až přijdou bouře, bude tím prvním, na kterého
pomyslíš. Dokonce i pokud zrovna problémy nemáš, bude se ti moc líbit
trávit čas se slavným Ježíšem.
Jednou mi někdo řekl, že Ježíš už slavný je. Kdyby tomu tak bylo, potom by
všichni lidé na světě byli křesťany a všichni by byli z Ježíše nadšeni. V čase
nouze by se pak k Němu utíkali. Ty i já víme, že tomu tak není. Existují
dokonce křesťanští vedoucí, kteří o Ježíši sice kážou, ale v jejich životech
slavný není. Když mají problémy, obracejí se k světských věcem a lidem.
Učiňme Ježíše slavným v našich životech stejně tak, jako On učinil slavné
a důležité nás, když za nás před 2000 lety položil svůj život. Ježíš tě velmi
miluje a chce ti pomoci namísto věcí, které ti pomoci nedokážou. Bude to
Jeho milost, která ti pomůže.

pastor Victor King
Oasis Network For Churches, Singapure
překlad: Lenka Bicanová

PRO DĚTI –skládačka

Evangelium
Lenka Bicanová
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Adam se od Boha odvrátil a tím
Bůh dal Adamovi život se jeho život i srdce úplně pokazili
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Adam se to snažil zakrýt
odtrhnout
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rozbalit

Ježíš – Boží Syn vzal na sebe tento zkažený život a zničil
ho na kříži, aby každý, kdo tomu uvěří, mohl mít nový,
věčný život s Ním.

AKCE
církev
V česku žije

Festival
Slova a Ducha
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Triumfální centrum víry
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