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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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Hlavním důvodem proč Ježíš přišel na tuto zem bylo, aby zjevil lidem Otcovo
láskyplné srdce. Do té doby lidé Boha sice znali, ale ne jako svého milujícího
Otce.
Ježíš použil podobenství o marnotratném synu, aby nám odkryl skutečné srdce
našeho laskavého a milujícího nebeského Otce.
Příběh se nachází v Lukášově evangeliu v 15. kapitole (Lukáš 15:11-32).
Otec, který čekal na svého syna až se vrátí zpět, mu ve chvíli kdy se vrátil
nezačal vyčítat co všechno udělal špatně. Neřekl: „Počkej, já ti to oplatím.
Budeš si teď muset moji lásku zasloužit.“ Nic takového v příběhu nenajdeme.
Místo toho najdeme otce, jak vyhlíží a očekává návrat svého ztraceného syna.
Když ho v dálce uvidí, nečeká, až syn k němu dojde. Běží svému synovi
naproti a nečeká na omluvu. Láskyplně ho objímá a zahrnuje svými polibky
a projevy své lásky k němu.
Přesně takový je náš nebeský Otec. Nečeká, až se Mu omluvíme, aby nám
projevil svoji lásku. Nečeká, až napravíme svoje chyby. On na nás trpělivě
očekává a běží nám vstříc, kdykoliv jdeme do Jeho přítomnosti. On je
iniciátorem všech dobrých věcí v našem životě. On je ten, který víc než my
touží po tom, abychom prožívali všechno to požehnání, kterým nás požehnal
v Kristu Ježíši.
Takový je náš milující a laskavý Otec, který je v nebesích. Proto, abychom žili
úspěšný život, potřebujeme mít neustále před sebou vizi tohoto milujícího Otce.
Otce, který nám už dávno všechno odpustil a naše chyby a selhání nám
nepřipomíná.
Jestliže okusíme milost svého Otce, už nikdy nebudeme chtít žít v hříchu. Už
nikdy se nebudeme chtít vrátit k prasatům.
Je to Otcova láska k nám, která nám dává moc přemoci každou chybu, selhání
a hřích v našem životě.
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Kde
hledáš
pomoc?
Římanům 12:2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se
obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu
milé a dokonalé.
Tento verš zní v mém srdci již celé roky.
Bůh mi neustále ukazuje další a další aspekty tohoto místa a jeho aplikace
v praktickém životě.

Dnes bych se s vámi chtěl podělit o jeden pohled.
Celý svět se pokouší nějak vyrovnat se slabšími stránkami toho, že jsme lidé.
Pokud mluvíme o naší duši a těle, máme silnější i slabší stránky. Náš duch je
však již znovuzrozen. Bůh sám zaopatřil znovuzrození. Nedělá nic na polovic,
ani nevyrábí „zmetky“- nepovedená nová stvoření.
Jsem přesvědčen, že jako církev máme k dispozici něco mnohem mocnějšího
a efektivnějšího než má svět. Něco se zaručeným úspěchem
Svět se sebezdokonaluje, pracuje na svých silných stránkách a ty slabé se
pokouší zakrýt před ostatními i před sebou.
Před naším Pánem, ale nic schovat nejde. A my to ani dělat nemusíme. On nás
dokonale zná. Když hledáme pomoc u Něj a nespoléháme se na sebe,
povzbuzuje nás, buduje a ujišťuje o Své lásce k nám. Vždyť všechny vnější
projevy jsou vlastně popsány jako ovoce ducha.

Galatským 5:22-23 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se
zákon neobrací.
Když v našem životě Pán působí ovoce ducha, pak nás žádný zákon nemůže
odsoudit. Jde o to spoléhat na Pána, že On v nás působí a nespoléhat se na
sebe, tak jako to dělá svět.
Nikdy nesmíme zapomínat, že je to On, na koho jsme naroubováni, stejně jako
v podobenství o vinaři.
Nikdy nesmíme zapomínat, že je to On, kdo má moc nás uchránit před pádem
a postavit před svou tvář neposkvrněné.

Juda 1:24-25 Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit
neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil
skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším
časem i nyní i po všecky věky. Amen.

Čím více se nebudeme přizpůsobovat světu, ale budeme hledět a spoléhat se
na Ježíše, tím více budeme v našem životě zakoušet Boží vůli.
A co je Pánova vůle?
3. Jan 1:2 Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak
jako prospívá tvá duše.
Ujištění o Boží lásce k nám a aby se nám dařilo dobře.
Pokud spoléháme na Ježíše, na Jeho kříž, na to, co již udělal, ale také na to, co
nyní dělá, to znamená, že v nás působí, že nás mění a vede, můžeme s vírou
v Něj, nikoli v sebe, odpočívat. Zároveň necháme proudit Jeho moc v našem
životě, jako proudí míza v kmeni vinné révy do ratolestí a ty pak nesou ovoce.

pastor Vítězslav Kukla

Co po tobě Bůh žádá?
Ježíš nezemřel proto, aby nám již dost komplikovaný život ještě více
zkomplikoval. Aby přinesl ještě další zákony a nařízení. Ježíš zemřel, abychom
mohli žít a života si užívat. Ježíš to přišel udělat jednoduché a aby to bylo pro
všechny. Takže žít život s Ježíšem už není žádná dřina. Jeho jho je lehké
a netíží.
Jan 15:1 Já jsem ten vinný kmen pravý, a Otec můj vinař jest.
Jan 15:4-5 Zůstaňte ve Mně, a Já ve vás. Jakož ratolest nemůže nésti ovoce
sama od sebe, nezůstala-li by při kmenu, tak ani vy, leč zůstanete ve Mně. Já
jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve Mně, a Já v něm, ten nese
ovoce mnohé; nebo beze Mne NIC nemůžete učiniti.
Ježíš je vinný kmen a my jsme ratolesti. Jediné, co po nás Bůh chce, abychom
dělali je: být napojeni na Ježíše, na ten pravý vinný kmen.
Bez Ježíše nemůžeme udělat NIC. Dobrá zpráva však je, že s Ježíšem
poneseme mnohé ovoce.
Jan 15:7-8 Zůstanete-li ve Mně, a slova má zůstanou-li ve vás, což byste koli
chtěli, proste, a stane se vám. V tom bývá oslaven Otec můj, když ovoce
nesete hojné, a tak budete moji učedlníci.
Jak být napojen na Ježíše? Přebývat v Boží přítomnosti a být plni Božího
Slova. Jestliže budeme napojeni na Ježíše, potom budeme Jeho učedníci,
poneseme hojné ovoce ducha a nebeský Otec bude na této zemi oslaven.

pastor Iveta Kuklová

Těmi slovy se povzbuzujte!

Nedávno jsem četl některá místa z Božího Slova a došlo mi, jak se věřící
mohou sami dostat do stavu, který Bůh neměl nikdy v úmyslu.
Někdy je to z nevědomosti, někdy na základě neúplného, nebo špatného
vyučování a někdy na základě našich zvyků ze světa.
Jde o strach.
Když čteme Boží Slovo, musíme mít vždy na paměti, že Bůh je láska. Vše
musíme rozsuzovat ve světle Nové smlouvy. Tedy ve světle Boží dobroty
zjevené skrze Ježíšův kříž, kde On, Ježíš, vzal na sebe VŠECHNY naše hříchy,
nemoci, nepravosti, odsouzení. Kde se Ježíš stal hříchem, abychom se my stali
Boží spravedlností v Něm. Kde jsme skrze víru spaseni Boží milostí a kde jsme
se stali účastníky Boží přirozenosti, Božími dětmi a nikoli jen služebníky. Kde
víme, že nás Bůh miluje, chrání, opatruje a vede.
Z tohoto úhlu pohledu můžeme vidět Boží srdce, nikoli lidský názor.
V poslední době často slýchám různé debaty o „posledním čase“, o knize
Zjevení.
Bohužel až příliš často jsou s tím spojené obavy, nejistota a strach. Lidé hodně
mluví o zjevení antikrista. Ale, co říká Písmo!
Zjevení 1:1-3 Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým
služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal
ke svému služebníku Janovi a ten vydává svědectví o všem, co viděl - je to
Boží Slovo a svědectví Ježíše Krista. Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší
slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je
blízko.

Je to zjevení Ježíše Krista, kde je ústřední postavou, hrdinou a vítězem Ježíš,
nikoli antikrist.
Písmo dokonce říká: „Blaze tomu, kdo čte i těm, kteří slyší slova tohoto
proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno“. Písmo neříká: „Děste se, třeste
se. Nebo to raději nečtěte“. Naopak Písmo nás vybízí, abychom tato slova četli,
protože pro nás budou požehnáním.
Písmo samo dokonce jde dál a říká, že se těmi slovy o „poslední době“ dokonce
máme povzbuzovat.
1. Tesalonickým 4:14-18 Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak
věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v Něm. Máme pro
vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty,
kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán
sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu
s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.
Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.
Když čteme Boží Slovo s očima upřenýma na Ježíše a na Jeho lásku ke své
církvi, nemůžeme dostat strach, že by nás Bůh chtěl trestat, trápit nebo soužit.
Vidíme, že si Ježíš přijde pro svou církev, pro ty, za něž zemřel a za které
zaplatil.

Vždyť Písmo říká:
Římanům 10:9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci,
že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Jan 3:17 Vždyť Bůh neposlal Svého Syna na svět, aby odsoudil svět, ale aby
skrze Něj byl svět spasen.
Proto se my všichni, kteří věříme v Ježíše, povzbuzujme těmito slovy. Pán
přijde pro svou církev a budeme uchváceni do oblak a budeme s Pánem
navždy!

pastor Vítězslav Kukla

Stěžování nic nezmění,
modlitba ano
Jakub 5:16
Mnoho zajisté může modlitba
spravedlivého opravdová.

Boží Slovo říká, že mnoho zmůže modlitba spravedlivého opravdová. Přesto
kolem sebe slyším jen samé naříkání, proč to nejde a že by se to mělo změnit,
a tak podobně.
Věřím tomu, že je důležité, abychom my křesťané uviděli, jak ohromnou moc
nám dal Bůh k dispozici.
S jakou mocí můžeme pracovat? Je to Boží moc. Je to moc ke změně každé
situace. Je to moc ke změně našeho života. Je to moc ke změně naší rodiny.
Je to moc, která dokáže změnit dějiny tohoto národa.
A my tu moc k dispozici už máme. Nemusíme čekat až nám ji Bůh dá. Jen ji
potřebujeme začít používat.
Chci vás všechny dnes povzbudit. Až příště zjistíte, že si na něco stěžujete,
uvědomte, že to můžete změnit. Nemusíte čekat na někoho jiného, aby to
změnil. Začněte se modlit a uvidíte změny. Modlete se s vědomím toho, že
vaše modlitba zmůže mnoho.
pastor Iveta Kuklová

Neběhej,
odpočívej!

Milý čtenáři, stejně jako mnoho křesťanů, máš i ty možná pocit, že se neustále
za něčím honíš. Objevují se nové a nové okolnosti, zatímco ty staré stále ještě
nejsou dořešeny.
Symptomy ne a ne odejít, přicházejí nové složenky, porouchá se další domácí
spotřebič. A k tomu ti někteří lidé dají najevo, že tě nemají příliš v oblibě. A tak
to jde den za dnem a ty máš pocit, že už nevíš čím se zabývat dřív.
Tvůj život vypadá jako hra na slepou bábu. Běháš sem a tam podle toho, jak se
věci ozývají.
Věřím, že z takového životního kolotoče musí být každý unavený, vyčerpaný
a frustrovaný.
Vím, že je třeba se o všechny tyto věci postarat. Je však nutné udělat to tím
správným způsobem.
Co kdybych předefinoval všechny tyto záležitosti jako „věci“. Pak bychom mohli
říci, že se honíme za věcmi. Za věcmi, které potřebujeme a které jsou důležité.
Myslím, že už tušíš, kam dnes směřuji. Ano, chci ti říci, že se nemáš za věcmi
honit. Chci ti ale zároveň ukázat, že je možné se za věcmi nehonit a přesto je
mít. Mít je vyřešené, naplněné, zaopatřené.
Jak na to?
Matouš 11:28 Pojďte ke Mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a Já vám dám
odpočinout.
Matouš 6:33 Hledejte nejprve Boží království a Jeho spravedlnost, a toto vše
vám bude přidáno.

Tato dvě místa jsi určitě očekával a já ti chci dnes ukázat, proč jsou tak
pravdivá. Není to v tom, že naše potřeby ignorujeme. Není to v tom, že děláme,
jako že nejsou. Tajemství těchto míst není v tom, o čem se mluví, ale o kom se
mluví.
Bůh říká, ano jste unaveni, ano máte potřeby, ano jsou zde věci, ale u Mě
najdete odpočinutí, občerstvení, zaopatření, uzdravení.
Jde o to, že se mnohdy honíme za věcmi a nemůžeme je nalézt, protože je
hledáme na špatném místě. My věřící, máme výhodu a ohromné požehnání
v tom, že se nemusíme honit za věcmi. My máme hledat Boží přítomnost.
Někdo by mohl říct: „A to se jako věci vyřeší samy?“
Nikoli, ale vyřeší je ten, v Jehož přítomnosti se nalézáme. Když totiž
pochopíme, že On je zdrojem života, požehnání, zdraví, zaopatření, moudrosti,
pak také pochopíme, proč máme jít k Němu.
Dnes, ale jdu na samý kořen toho, proč neběhat za věcmi, ale odpočívat v Jeho
přítomnosti.
Jde o to, že On je tím vším, co potřebujeme.
Pokud jde o zdraví, pak nepotřebujeme hledat zdraví, ale Uzdravitele – Ježíše
Krista. Vždyť jedno z Božích jmen je Jehova Rapha – Bůh, který uzdravuje.
Když potřebujeme vedení a moudrost v rozhodování, pak se přece Ježíš stal
naší moudrostí, posvěcením a vykoupením.
1. Korintským 1:30 Jen díky Němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší
moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením a vykoupením.
A tak je to se vším. Když jsme v Boží přítomnosti, tak jsme s Dárcem a Zdrojem
všeho, co potřebujeme.
Pak verše o tom, že máme vše odložit stranou a hledat Jeho, dávají smysl
i zodpovědnému člověku. Jen jde o to znovu a znovu nehledat věci, ale Jeho,
Boha, Ježíše.
Ježíš je odpovědí, Ježíš je řešením, Ježíš je uzdravením, Ježíš je zaopatřením,
Ježíš je pokojem, Ježíš je východiskem.
Proto navrhuji to jediné správné řešení. Jít do Boží přítomnosti a v odpočinutí
zažívat Boží péči.
pastor Vítězslav Kukla
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