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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

Už nemusíš platit!!!

Celý svět je naprogramován na výkony a na práci. Znáte to: „Bez práce nejsou
koláče.“
Písmo mluví o skutcích, ale nikdy jako o platidle za něco.
Bible rozlišuje dva typy skutků. Skutky víry a mrtvé skutky.
Dnes chci mluvit o skutcích víry.
Jednoduše řečeno, skutky víry jsou naším vnějším, aktivním vyjádřením toho,
čemu věříme ve svém srdci. Nesnažíme se jimi něco získat nebo koupit.
Nesnažíme se na Boha udělat dojem. Jsou naší reakcí na to, o čem jsme silně
přesvědčeni, čím jsme si uvnitř jisti. Jsou reakcí, nikoli spouštěčem.

Písmo říká, uvěřil jsem, a proto jsem mluvil.
2.Korintským 4:13
Protože však máme téhož Ducha víry podle toho, co je napsáno: „Uvěřil jsem,
proto jsem mluvil,“ i my věříme, proto také mluvíme.
Nejdřív je víra uvnitř. Ta je pak důvodem, hnacím motorem a inspirací ke
skutkům. Víra uvnitř pohání naše skutky, naši touhu jednat.
Naše víra ani naše skutky nejsou platidlem.
Někdo, ale zaplatit musel. Ano, byl to Ježíš na kříži. On zaplatil za všechna
Boží požehnání, za všechno dobré pro naše životy. On zaplatil a my bychom se
neměli pokoušet znovu platit. Tím bychom říkali, že Jeho oběť nebyla
dostatečná a že musíme ještě něco přidat, abychom na Boží požehnání měli
nárok.
Nic nemůže být dále pravdě. Nemáme platit.
Máme věřit, že On zaplatil. Máme věřit, že je již zaplaceno a to nás pak dovede
ke skutkům, které jsou pouze vyjádřením toho, čemu ve svém srdci věříme.
Vírou ani skutky se neplatí. Už se nemusí platit. Už zaplaceno bylo.
Nyní je čas na víru a na vírou inspirované skutky.
Tak dobrý je Bůh, ve kterého věříme a který nás dokonale miluje.

pastor Vítězslav Kukla

Žít
ve
vítězství
Chceš žít ve vítězství nebo v porážce?
Jeden moudrý Boží muž řekl: „Lidé se diví, že žijí v porážce,
v nemocech a že je jejich víra slabá, když krmí svého ducha jen 1x
týdně studenou svačinkou.“
Lukáš 4:4
I odpověděl jemu Ježíš: Psáno je: Že ne samým chlebem živ bude
člověk, ale každým Slovem Božím.
Boží Slovo je potrava pro našeho ducha. Tak jako krmíme své tělo 5x za
den, měli bychom krmit i svého ducha. Nestačí, že už jsme nějaký verš
četli, je zapotřebí ho číst znovu a znovu. Tak jako jíme každý den chléb,
každodenně potřebujeme i chléb Božího Slova.
Matouš 6:11
Náš denní chléb dej nám dnes.

Exodus 16:21
Tak tedy sbírali to každého jitra, každý což snísti mohl. A když horké
bylo slunce, tedy se ta manna rozpouštěla.
Stejně jako jedli na poušti manu každý den, má pro nás Bůh každodenní
chléb. Nestačí žít včerejším zjevením z Božího Slova.
Každý den je zapotřebí číst Boží Slovo, meditovat Boží Slovo a načerpat
z něj všechno, co potřebujeme, všechny potřebné živiny.
Římanům 10:17
Tedy víra je ze slyšení (toho, co je řečeno), a to, co je slyšet přichází
skrze kázání (zprávy, která přišla z úst) Krista (samotného Mesiáše).
AMP
Jestliže chceme, aby naše víra byla silná, potřebujeme číst, slyšet,
přemýšlet a mluvit Boží Slovo. Potom budeme silní. Když přijde jakékoliv
pokušení, nebudeme mít problém mu odolat.
Jozue 1:8
Neodejde kniha zákona tohoto od úst tvých, ale přemýšlet budeš o něm
dnem i nocí, abys ostříhal a činil všecko podlé toho, což psáno jest
v něm; nebo tehdy šťastný budeš na cestách svých, a tehdy opatrný
budeš.
Rozšířený překlad říká, že máme Boží Slovo meditovat, abychom jednali
moudře a byli úspěšní.
Pokud ses rozhodl, že budeš žít ve vítězství, pak se také rozhodni, že
budeš každý den krmit svého ducha dobrou stravou.

pastor Iveta Kuklová

Boha najdeš
Ivana Jindráčková

Boha najdeš v okamžiku, kdy zjistíš, že všechno, po čem toužíš, nezískáš
vlastní silou. To, co získáš vlastní silou, je vždy porušené. Můžeš usilovat
o to, co chceš, vlastní silou, ale nikdy to nebude takové, jaké to opravdu
chceš. Bůh ví, co chceš a také ví, co je pro tebe dobré. A chce ti to dát. Ale
chce ti to dát neporušené a dokonalé. Bůh ti nikdy nebude dávat porušené
věci. A proto ti nic nemůže dát, dokud budeš o věci usilovat ve své síle.
Svým usilováním Ho vlastně blokuješ. Všechno ve tvém životě začíná
a končí tebou. Bůh to tak chce. Ty rozhoduješ, zda se rozhodneš pro Boha.
Ty rozhoduješ o svojí cestě. Ty rozhoduješ, jestli Mu dáš místo ve svém
životě. Ty rozhoduješ, jakou roli bude Bůh hrát ve tvém životě. Bůh to tak
sám rozhodl. Bůh tě miluje a neudělá nic, co by ti ublížilo, a nebude tě do
ničeho nutit. Zároveň ti však nabízí všechno neporušené v Sobě! Tohle mi
přijde jako pokora. Prostě čeká, až nám to dojde, až se rozhodneme a až
přestaneme hledat svoje cesty. Čeká na nás.

Vidím kolem sebe lidi, jak se pachtí, jak staví své babylónské věže a myslí si,
že jsou úžasní. Chovají se děsně, a myslí si, jak se chovají hezky. Pak
existuje další úroveň věřících, kteří mají poznání o Bohu a o tělesné
přirozenosti. Chovají se však stále tělesně. Snaží se sami být dobrými – bez
Boha. A všichni tito lidé si myslí, jací jsou úžasní, jak se úžasně chovají.
Přitom svým chováním můžou někomu, byť i jen jednomu člověku, ublížit,
aniž by o tom věděli. Bez Boha prostě neuděláš nic dobře. Pouze Bůh ti
může ukázat, co máš komu říct, jak se k němu máš chovat, co zrovna ten
druhý potřebuje. A to nikdy sami ze sebe vědět nebudeme. Prostě, bez Boha
to nejde.
Člověk to jen potřebuje uvidět. Ale opět, bez Boha to nedá.
To je absolutní závislost na Bohu.
Stejně mi to hlava pořád nebere: Ten, který všechno stvořil, Ten, kterému
bychom se měli klanět až do skonání věků, Ten, který by jen pohnutím
malíčku rozhodl, že se Mu bude všechno klanět, že se vesmír v jedné vteřině
rozpadne na bublinky nebo že přestane existovat… Tenhle Bůh, který může
všechno, a všechno je Mu podřízeno. Je to svrchovaný vládce! Je to
opravdový Bůh! A tenhle Bůh se rozhodl, že bude klepat na lidská srdce
a čekat, až Ho pozveme dovnitř. Čekat, až se my rozhodneme, že On je pro
nás to nejlepší. Tenhle Bůh pro nás udělal všechno, co mohl! Naprosto
všechno! A dal za nás to nejdražší, co měl! Dal za nás Svůj život! Umřel pro
nás, aby nás zachránil. Miloval nás do posledního dechu a miluje nás stále
dál i po Svém vzkříšení. Miluje nás, ať uděláme cokoliv! Takový je náš Bůh.
Nikdo jiný takového Boha nemá.
V Bohu mizí lidské požadavky, problémy, všechno. Protože Bůh ti dává víc.
Bůh ti dává Sebe. Svůj pokoj, Svoje vedení, Svoje zaopatření. Dává ti jistotu,
kterou ti nikdo jiný, ani svět, nemůže dát. Mizí v Něm nejistota, strach,
zoufalství a jejich ostatní kámoši. Protože Bůh je Bůh. A jakmile pochopíš
a uvidíš, už nemůžeš zpátky. Nemůžeš, protože nechceš.

Máme vítězství!
V Bohu.
Jen ho musíme objevit.

Ústa, která mění svět

Přísloví 10:11 Pramen života jsou ústa spravedlivého…
Před několika lety mne zasáhl výrok mého pastora, který řekl: „Ďábel ti může
ukrást vše, ale nemůže ti ukrást tvoje srdce a tvoje ústa.“ Každý z nás se může
někdy dostat na místo, kdy vše vypadá beznadějné a neřešitelné. Bůh však má
východisko, které není daleko. Bůh je skrze Ducha Svatého v nás a naše ústa
mohou promlouvat slova, která mají moc měnit okolnosti.
Spojením nepomíjitelného Božího Slova (Izajáš 40:8), Ducha Svatého
a vyznání může vzniknout něco opravdu velikého.

Ježíšův život byl plný vyznávání Božího Slova a také my se máme tohoto
vyznávání držet. (Židům 5:14)
V dobách minulých mělo každé slovo nesmírnou váhu. Ukazovalo i na
charakter člověka. V dnešní době již slova takovou váhu většinou nemají.
Člověk něco řekne a za pár dní mluví něco zcela opačného. Lidé také svými
ústy pomlouvají často jiné lidi.
Špatná slova (kritika, pomlouvání, pochybovačné řeči) by však neměla z úst
věřících nikdy vycházet. V epištole Jakuba ve 3. kapitole je připodobněn jazyk
malému ohni, který může zapálit veliký les. Ústa jsou připodobněna ke studnici,
která vydává vodu. Žádný pramen však nemůže vydávat dva druhy vody:
chválit Boha, vyznávat s vírou Boží slovo a zároveň kritizovat jiné. Proto se
v životech některých věřících dlouho nic neděje.
Naše ústa mají reprezentovat nejen nás, ale i Boží království, protože jaký je
On, takoví bychom měli být i my na tomto světě.
V našich ústech můžeme nalézt povzbuzení, správná rozhodnutí, odpovědi na
vyřešení problémů. Pokud se modlíme za určitou věc, odpověď přichází skrze
naše ústa. Při modlitbě v jazyku nám může Bůh nebeskou řeč přeložit.
(Přísloví 15:23 Vesel bývá člověk z odpovědi úst svých; nebo slovo v čas
příhodný o jak jest dobré).
Vyznávaná Boží Slova jsou jako kladivo rozrážející skály (Jeremiáš 23:29).
Výsledek může být viditelný až za určitý čas. Bůh však stojí vždy za svým
Slovem a touží, aby se naplnilo.
Ústa mohou potěšovat jiné, protože Boží Slovo z našich úst přináší naději,
radost a svobodu. Pokud začnou kázat evangelium smělá ústa, mohou
zachránit mnohé lidi pro Boží království.
Tak jako si máme chránit své srdce, tak je potřeba si chránit i svá ústa. Je to
vzácný dar, který může změnit celý svět.
Přísloví 18:21 Smrt i život jest v moci jazyka a ten, kdož jej miluje bude jísti
ovoce jeho

Veronika Kulířová

Aktivně věřit pravdě!

Poznáte pravdu a ta vás osvobodí.
Když se člověk podívá na svůj život a najde věci, které by chtěl změnit,
které ho tíží, svazuji a omezují, určitě zatouží po svobodě. Ale kde ji vzít.

Bible říká…
Jan 8:32 Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.
Jak prosté a jasné. Nicméně, je mnoho věřících lidí, kteří i přesto, že vědí,
co Písmo říká o jejich životě, Boží požehnání neprožívají.
Již mají za sebou první krok a to je znát Boží Slovo. Bez poznání Boží vůle
(toho, co Bible říká) není možné žít to, co pro nás Bůh má. Musíme znát
Pravdu a ta nás vysvobodí.

Je zapotřebí znát celou pravdu, tedy vše co nám Bůh ve Svém Slově říká
a ne se zaměřit pouze na jeden verš. Právě neznalost celé pravdy vede
k tomu, že lidé nejsou schopni prožívat Boží požehnání.
Když tedy známe pravdu, víme co Bible říká a věříme Božímu Slovu, je
zapotřebí učinit další krok.
A to, aktivně věřit. Ne jen uvnitř souhlasit s Biblí, ale jednat podle toho.
Proč?
Jakub 2:26 Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez
skutků.
Jeden překlad říká, jako by víra vůbec nebyla, je nečinná.

Uvedu zde jeden příklad… člověk, který se necítí být milován.
Ví, že ho Bůh miluje, ví, že Bible mluví o tom, že je Bohem milován, ale
nijak to necítí ani neprožívá. Není to projevené.
Opakuji, nejde jen o to vědět to, ale aktivně tomu věřit.
Jedním ze skutků této víry založené na Božím Slově je modlit se například
takto:
„Díky Pane, že mě miluješ. Vím to, Tvé Slovo to říká a já tomu právě teď
věřím. Přijímám Tvé Slovo právě teď. Přijímám Tvou lásku ke mně.
Nechávám se Tebou milovat právě teď!!!!
Aktivně věřit pravdě je klíčem k prožívání Božích zaslíbení.
Věřím, že tímto způsobem můžeme zakoušet věci, o kterých Písmo mluví.
Buďme aktivní, uvnitř i navenek. Volba je na nás, nikdo nám nemůže sebrat
to, co nám Ježíš vydobyl skrze kříž.
Bůh je na naší straně.

pastor Vítězslav Kukla

Milé děti,

připravili jsme pro vás rozvrh hodin.
Obrázek si vytiskněte a můžete si ho vymalovat
a každý den si připomínat Boží Slovo.
Bůh je s vámi každý den
a vy můžete počítat s Jeho pomocí.

Nové tituly
Každý služebník
ať je jakkoli obdarovaný,
si musí být jistý tím,
že chce pomoci budovat
právě tuto stavbu,
právě tento dům.
Mít odlišné názory
samo o sobě není problém,
pokud s tím jednám
správným způsobem.

Kniha určená pro všechny, kdo již v církvi slouží,
nebo by rádi do služby vstoupili.
Obsahuje rady a doporučení a také se zabývá ožehavými otázkami.

80 stran, vazba - lepená, cena 80 Kč

Objednávky na e-mailu: bcv@bcv.cz nebo tel: 724015689

Nové tituly
Smith Wigglesworth:
Tajemství jeho moci
Je to životopisná kniha
z pera osobního
Wigglesworthova přítele
A.Hibberta
a můžu vám zaručit,
že ji budete číst
jedním dechem.

Ta kniha v člověku nově rozdmýchá víru v Boha zázraků,
u kterého není nic nemožné a novou lásku k Bohu i ke ztraceným.
Ceny platné po 1.10. a další info najdete zde: http://www.sborliberec.cz/knihy/
Předobjednávká akce,
objednejte si prosím DO KONCE ZÁŘÍ následující zvýhodněné balíčky:
10 ks 2 500,- (+100,- poštovné)
20 ks 4 900,- (+120,- poštovné)
50 ks 11 200,- (+170,- poštovné)
Objednávejte na www.sborliberec.cz/knihy
nebo pomocí sms na tel.č. 776140897.
Cena: 279,- Kč + poštovné

