Slovo víry
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A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme.
Římanům 10:8

Bůh je Bůh, ty zůstaň pozitivní

Náš Bůh je jedinečný ve všech směrech. On je vševědoucí, všemohoucí
a všudypřítomný. To je náš Bůh, ve kterého věříme.
Pokud se v našem životě objeví nepříjemné okolnosti, pak máme na prvním
místě nespoléhat na svou rozumnost. Na zkušenosti své či ostatních lidí.
Nemáme být zaměřeni na přirozené poznání. Naopak, máme se PLNĚ
spolehnout na Boha. Na Jeho dobrotu, lásku, milost a moc. (Přísloví 3:5)
Je zapotřebí si uvědomit, že náš Bůh byl, je a navždy bude Bohem. Bez ohledu
na to, jak situace vypadá, jak se odehrávají dějiny či životy lidí, On je neměnný,
nepohnutelný.
Pokud opravdu věříme ve všemohoucího Boha, pak nikdy není důvod
upadnout do deprese, zmatku či beznaděje. Není důvod se vzdávat. Není
důvod se stát pesimistou, který již vidí svůj konec.
Pokud opravdu věříme ve všemohoucího Boha, pak bychom měli zůstat
pozitivní. Měli bychom být natěšeni na to, jak uvidíme Boha, který je Bohem
v akci.
Tím, že zůstaneme pozitivní, což není těžké vzhledem k tomu, že náš Bůh je
všemohoucí, prakticky projevujeme svou víru v tohoto Boha, který může vše.
Zůstaňme pozitivní vždy, za jakýchkoli okolností, protože náš Bůh je stále
Bohem.

pastor Vítězslav Kukla

Dokonalý Bůh
v nedokonalých
nádobách
pastor Iveta Kuklová
Bůh nepotřebuje dokonalé nádoby. Bůh nás potřebuje, ač jsme nedokonalí,
a tím lépe, čím více si to uvědomujeme. Uvědomujeme si, že bez Boha nic
nemůžeme, nic nejsme a nic nemáme. Ale s Bohem můžeme všechno a máme
všechno (Filipenským 4:13).
Každý z nás jsme se určitě dostali do bodu, kdy jsme poklekli před Bohem
a uznali jsme: „Pane, já Tě potřebuji. Bez Tebe to nedokážu. Potřebuji Tvoji
schopnost, Tvoji milost. Bez Tebe nemůžu žít. Bez Tebe nemůžu jít dál.“
Nejsem dokonalá nádoba, a přesto si mě Bůh používá. Vyznávám, že jsem
nádoba, kterou Bůh stvořil ke cti a ke Své slávě.
Jsme nedokonalé nádoby s dokonalým Bohem v sobě. S Bohem, který má
vždy odpověď na každou otázku, řešení na každý problém. Ví, co nás potěší,
čím nám udělá radost. Bůh, který má s námi absolutní trpělivost. On si nás
chce používat už teď. On nechce čekat, až se jednou změníme. Mění nás za
pochodu. Jdeme od slávy ke slávě, od vítězství k vítězství. Každý den jsme
vyšší a nikdy nižší (Deuteronomium 28:13).
Možná jste se někdy dostali do bodu, kdy jste se chtěli změnit, a ono to stále
nešlo. Změna přichází ve chvíli, kdy začneme počítat s Boží mocí. Kdy jsme si
plně vědomi toho, že tohle už musí udělat Bůh. Nevím, jak se to stane, kdy se
to stane, ale vím, že se to stane a udělá to Bůh.
Ani silou, ani mocí, ale Mým Duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4:6
(AMP)

Holubice, kůň a mezek

Znáte ten moment údivu, když si celý život něco myslíte a potom vám Bůh
zjeví, že všechno je ještě trochu jinak? Že to, co říká Jeho Slovo, má mnohem
hlubší význam, než to, co jste si do té chvíle mysleli?
Poslední dobou mi Bůh ukazoval hloubku uctívání. V souvislosti s tím jsem
rozjímala nad tím, co to asi znamená, když Bůh říká: „...pohleď, jak jsi krásná,
máš oči holubice.“ (Píseň písní 1:15 překlad Amplified), a „jedním pohledem
svých očí uchvátila jsi moje srdce a dodala jsi mi odvahy...“ (Píseň písní 4:9 –
překlad Amplified)
Co to může být, co uchvacuje a žehná Boží srdce na holubičím pohledu?

Po většinu svého křesťanského života jsem si myslela, že je to jejich estetická
krása, nevinnost, mírnost. To všechno je možná pravda, ale na očích holubice
je ještě něco pozoruhodného, co přesahuje jejich pohlednost. Když holubice
upře na nějaký předmět svůj zrak, nedisponuje periferním viděním.
Jinými slovy, registruje jenom to, na co se zaměřila.
Když upřeme svůj zrak na Pána takovým způsobem, že se dobrovolně
rozhodneme nevidět ani napravo ani nalevo, uchvacuje to Jeho srdce. Dodává
mu to odvahu jednat s námi pozoruhodným způsobem, promlouvat k nám svá
tajemství. Ví, že tentokrát se nenecháme vyrušit myšlenkami v periferním
vidění. Neutečeme dříve, než domluví, neodejdeme v půli věty.
V Bibli jsou zmíněna i jiná zvířata, na kterých nám Bůh vysvětluje, jaký náš
vztah k Němu Ho naopak vůbec nežehná. Jsou to například kůň nebo mezek.
„Nebuďte jako kůň nebo mezek, kteří nemají rozum, jejichž ústa musí být
pevně sevřena uzdou a udidly, jinak s vámi nepůjdou.“ (Žalm 32:9)
Kůň ani mezek nemají pohled zaměřený jedním směrem. Mají široké periferní
vidění. Bez vnějšího zásahu jsou neovladatelní. Koně dokonce dostávají klapky
na oči.
Bůh s námi nejedná násilně. Neomezuje náš rozhled ani jednání. Holubičí oči
považuje za krásné, protože jsou to oči někoho, kdo se svobodně rozhodl upřít
na Něj zrak.

Lenka Bicanová

Drž se Ježíše ↖
Určitě jsi někdy pozoroval řeku. Její tok nemůže jen tak něco zastavit a tam,
kde řeka teče, je vždycky přítomen život. Lidé si od pradávna stavěli svá sídla
v blízkosti řek, protože voda byla důležitá pro jejich živobytí.
To samé dělá i Boží přítomnost. Je plná moci a života. Všude, kam proudí,
přináší radostné změny a lidé touží být v její přítomnosti.
Když Ježíš fyzicky žil na této zemi, kam přišel, tam přišla radost,
pokoj, zázraky a vysvobození. Lidé následovali Ježíše, kamkoliv šel. Hříšníci,
nemocní, duchovně hladoví lidé byli přitahováni Boží dobrotou
a milosrdenstvím. Opouštěli všechno, aby byli v blízkosti Ježíše, v blízkosti
Boží řeky života.

Dnes tě chci povzbudit. Ať „řádí“ okolnosti ve tvém životě nalevo
nebo napravo. V televizi třeba říkají, že opravdový křesťan je sektář. Nebo se
ještě roky nenaplnila očekávaná vize ve tvém životě, přesto zůstávej v řece
Boží přítomnosti, protože její proud tě může dopravit k naplnění tvých vizí.

↖

Před několika lety promítali v televizi film „Zázraky se dějí“, který byl natočen
podle skutečné události. Hlavní hrdinka, mladá dívka, jako jediná přežila
leteckou havárii, ale zůstala úplně sama v amazonském pralese. Při cestě za
pomocí dorazila k řece. Bylo to „nadpřirozené vnuknutí“, které té dívce ukázalo
správný směr cesty. Rozhodla se jít podél té řeky, protože uvěřila, že proud ji
dovede k pomoci. Lidé přece žijí v blízkosti vod. Cesta byla nebezpečná.
Chvílemi v té řece plavala, další kus podél řeky šla. I v noci usínala a bublání
vody pro ní bylo ukolébavkou. Po 12 dnech konečně našla svůj cíl. Dřevorubci,
kteří v blízkost řeky pracovali, ji dovezli do civilizace.
Drž se Ježíše, řeky Boží přítomnosti, a zázraky ve tvém životě, ve tvé rodině,
v národě se budou dít! Přeci Bůh zaslíbil, že kdokoliv Ho začne celým srdcem
hledat ( = následovat Boží řeku), tomu se ohlásí.

↖

Nedávno jsem četla výrok jedné kazatelky, která napsala, že
věčnost nezačíná až po smrti, ale pozváním Ježíše do našeho života. Věřím,
že i nebe nemá začít až zemřeme, ale máme nebe již skrze víru žít a přinášet
ostatním v naší generaci.

Jeremiáš 28:11-13
Neboť Já znám plány, které mám pro tebe, praví Hospodin, plány, aby se ti
dařilo a ne, aby tě zranily, plány, aby ti daly naději a budoucnost.
Potom ke Mně budeš volat, přijdeš a budeš se ke Mně modlit a Já tě vyslyším.
Budeš Mne hledat a nalezneš, když Mne budeš hledat celým srdcem.

Veronika Kulířová

Když
pøijde
goliáš
1. Samuelova 17:33-50
Goliáš byl obrovský problém pro izraelské vojsko. Saul ho
viděl příliš velkého na to, aby ho mohl zabít. Naštěstí tady byl
ale David. Chlapec, který věřil Bohu. Saul se na to díval
přirozenýma očima. Viděl obrovského Goliáše a malého
Davida. Viděl bojovného muže a mladičkého pastýře. Viděl
obrovský problém a nemožnost, jak se ho zbavit. David to
viděl duchovníma očima. Věděl, že když zabil lva a zabil
medvěda, tak má i na to, aby se vypořádal s Goliášem.
Důvěřoval Bohu, který ho vytrhl z moci lva a medvěda. Věřil,
že ho vytrhne i z moci Goliáše. Nepochyboval o tom, mluvil
o tom jako o jisté věci. A Bůh ho v tom nenechal! Reagoval na
jeho víru!
Věřím tomu, že kdyby v minulosti David nezabil lva, neměl by
kuráž potýkat se s medvědem. A kdyby nezabil medvěda,
netroufl by si na Goliáše. Byly to takové stupínky víry. Byla to
věc růstu. Dokud se každý z nás nevypořádá se lvem, těžko
vyhrajeme nad Goliášem. Pokud nemáme víru na zdolání lva,
nebudeme ji mít ani na překonání medvěda. Pokud se
budeme umět spolehnout na Boha v malých věcech, které nás
potkávají, nebude pro nás žádným problémem Mu důvěřovat,
když narazíme na Goliáše.
Bůh nás poslal do tohoto světa, abychom kázali Ježíše.
Abychom tento svět změnili. Každého z nás k něčemu povolal,
abychom na tom místě, kam nás postavil, nesli ovoce. (Jan
15:16) „Ne vy jste Mne vyvolili, ale Já jsem vás vyvolil,
a postavil, abyste šli a ovoce přinesli, a ovoce vaše aby
zůstalo..“ Bůh má rozum! Postavil tě na určité místo s tím, že
úplně přesně věděl, co v tobě je. On to neminul! Pokud tě
někam postavil, je to místo, kde určitě poneseš ovoce, pokud
to, na co se budeš dívat, bude stále jen Bůh.

Kdyby se David přestal spoléhat na Boha a říkal si : „Já jsem
frajer. Zmáknul jsem lva, medvěda, tak ňákej Goliáš pro mě
nebude problém!“, tak by to s ním takhle slavně nedopadlo.
Nikdy z nás nebudou takoví borci, abychom zmákli lva, natož
pak Goliáše. Ten, kdo to všechno skrze nás působí, je Bůh.
A použije si k tomu to, co v nás je. To, co máme. To, co je nám
důvěrně známé. Nebude nám cpát Saulovu zbroj ani meč,
protože s tím bychom moc velké terno neudělali. Nechá nás
vzít pár kamínků, natáhnout prak a vystřelit, a pak už udělá ten
zbytek. Dá tomu kameni potenciál zabít obra.
Bůh nás dokonale vybavil ke všemu, co chce, abychom pro
Něj udělali. Je to Jeho povinnost.
Když jde voják bojovat do války za vlast, jeho země přebírá
zodpovědnost za zajištění výcviku a zaopatření. Bůh si je té
zodpovědnosti vědom! A ty si buď vědom toho, že si je toho
vědom. Bůh dal do tvého srdce vizi, kterou můžeš naplnit!
Nedal ti ji proto, aby sis za pár let sedl na zadek a plakal, že je
nenaplněná kvůli tomu, že jsi na to prostě neměl. Tohle Bůh
nedělá! Někam tě postaví a je to na místo, kde poneseš
ovoce, pokud Ho budeš stále následovat.
Máme stát pevně v tom, do čeho nás Bůh postavil, i když
přijdou problémy a šílené okolnosti. Máme vyrůst tam, kde nás
Bůh zasadil. Když tě Bůh vybavil pro to, abys naplnil to,
k čemu tě předurčil, pak tě i vybavil k tomu, abys zvládl
všechno, co tě potká. On o tom věděl dopředu! Všechno, čím
máš zlikvidovat lva, medvěda a Goliáše, máš už u sebe.
A hlavně v sobě. Máš Boha. Bůh je všechno, co potřebuješ
k tomu, abys mohl vést úspěšný „boj“ s Goliášem. Tvým
přirozeným schopnostem dodá svoje nadpřirozeno. Věcem,
které důvěrně znáš, dá nadpřirozený potenciál zdárně vykonat
všechno, k čemu je použiješ.
David měl s Bohem vztah. Mluvil s Ním, trávil s Ním čas,
důvěrně Ho znal a to byl dobrý základ pro jeho důvěru
k Němu. On věděl, kdo je jeho Bůh, že je dobrý a větší než
všechno. Ještě větší než ten největší obr, proti kterému stál.
Každý se díval na to, jak je David malý. Každý zkoumal jeho
velikost. Ale David zkoumal Boží velikost! Díval se na velikost
svého Boha!

Je dobré vždy vědět, že to, proti čemu stojíme, je VŽDYCKY
absolutně menší než náš Bůh! Když stojíme proti nějakému
problému, často se koukáme na to, jak je velký a jak my jsme
malincí a neschopni s tím cokoli udělat. A přitom jen stačí se
nadechnout a podívat se na Toho, kdo proti tomu problému
stojí s námi po našem boku a drží nás za ruku. Proti Němu je
absolutně všechno absolutně malinkaté!
Ve verši 46 David říká:
„Dnešního dne zavře tě Hospodin v ruku mou, a zabiji tě,
a setnu hlavu tvou s tebe, a vydám těla vojska
Filištínského dnes ptákům nebeským a šelmám zemským
a pozná všecka země, žeť jest Bůh v Izraeli“
David si byl jistý, že Goliáše porazí a že tím bude oslaven ne
on, ale Bůh! Když stojíš před problémem, mluv k němu ve víře,
jako mluvil David ke Goliášovi. Promlouvej Boží Slovo a věř,
že Bůh je s tebou. Mysli na to, že každým vítězstvím, které se
ve tvém životě projeví, je oslaven Bůh. Bez Něj bychom byli
nic, ale díky Němu jsme někdo. Díky Němu se můžeme směle
postavit před Goliáše a říct mu, jak skončí. Díky Němu,
nemusíme nikdy pochybovat o vítězství, které máme vždycky
a ve všem.
Bůh má ty nejlepší zkušenosti v boji s obrem. Když Eva
s Adamem padli, objevil se obr hříchu a prohlásil: „Zotročím si
celé lidstvo! Každý člověk bude můj!“ Bůh se rozhlédl, aby
viděl, co má. Nakonec vložil svého Syna do praku a vystřelil
Ho proti obru. Tento jediný Boží Kamének pak skolil všechny
ďáblovy obry. Hřích, nemoc, chudobu, smrt.
Spolehni se celým svým srdcem na Boha a nespoléhej se na
svou rozumnost, své zkušenosti. On má na všechno řešení!
Pro Boha není žádný Goliáš tak malý, aby se do něj netrefil!
A pro tebe není žádný tak velký, abys na něj s tím, co máš
u sebe a v sobě, nestačil!
Bůh je věrný! Spoléhej se na Boha v malých „bojích“ se lvem
a medvědem a nebude pro tebe problém vidět vítězství
v souboji s Goliášem.

Vendy Kolingerová

Manželství

Geniální Boží plán a design pro život

Bůj je designer a stvořitel manželství. Boží Slovo říká, že: ten, který stvořil člověka,
učinil je od počátku jako muže a ženu... proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své
ženě a ti dva se stanou jedním tělem, takže již nejsou dva, ale jedno tělo ... co tedy Bůh
spojil, ať člověk neodděluje! (Matouš 19:5)
Když se nám porouchá auto, zajdeme do servisu, a pokud máme Forda, půjdeme
k Fordovi. Stejný prinicp funguje i pro manželství. Proč je však tolik lidí, kteří mají
správně opravená auta, ale manželství v troskách? Protože pro své manželství nepoužili
tento jednoduchý princip.
Nejlepší servis
Pokud něco v našem manželství nefunguje, potřebujeme jít do servisu - k “výrobci”
manželství - k Bohu. On sám manželství velmi dobře navrhl, a tak může a chce
každému poskytnout ten nejlepší servis. Bible nás instruuje, jakým způsobem se do
takového servisu “jezdí”. Potřebujeme na Boha očekávat na modlitbě a ve Slově (Izaiáš
40:30, Matouš 11:29, Jan 8:32) - upřímně Ho poprosit o radu a pak upřímně naslouchat
Jeho odpovědím. Bůh je úžasný Táta a svým synům a dcerám velmi rád dává úchvatné
rady. Vezme vás láskyplně na svůj klín a dá vám přesné rady ušité na míru vaší situaci.
Potřebujeme však jít přímo za Ním, udělat si na Něj čas a přistoupit k Němu se smělou
důvěrou a v postoji spravedlnosti.
Přistupme tedy směle s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a nalezli
milost ku pomoci v pravý čas (Židům 4:16).
Co brání postoji postoji spravedlnosti
Pokud jsme udělali chyby - prožíváme jako sklizeň pocity odsouzení. Bůh nám ale
říká: synu, dcero, pokud jsi ve tmě skrze hřích a svého hříchu se zřekneš, já tvé hříchy
vymažu a očistím tě od veškeré nepravosti.
Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil
hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti (1. Jan 1:9).

V láskyplném vztahu s Bohem nám často brání pocity viny a odsouzení. Ty je ze
sebe potřeba biblickým způsobem shodit a přijmout Boží lásku, dobrotu a odpuštění.
Pokud udělali chyby druzí, potřebujeme jim odpustit také, jinak Boha neuslyšíme.
Vždy jít s problémem za Bohem
Lidé často dělají chybu, že s problémem v manželství nejednají podle Boží rady,
ale podle pocitů, lživých myšlenek, návodů světa nebo názorů druhých lidí. To je ale
veliká škoda, protože nic jiného než moudrá Boží rada nezpůsobí dokonalé vyřešení
vzniklého problému. Pokud jdeme se svým problémem jinam než za “výrobcem”,
chováme se stejně, jako kdybychom jeli s autem do opravny na šicí stroje.
Když takto utíkám trávit čas se svým Bohem, vždy mě znovu a znovu překvapí. Dá mi
vždy takové rady, že mi z toho pokaždé zůstává rozum stát a musím ho začít ze srdce
chválit. Jeho rady jdou často proti naučeným principům světa i proti tradici. Přijímat je
od Boha a uvádět v praxi je ohromné dobrodružství. A navíc jejich důsledky jsou vždy
úplně geniální. Vždy se raduji nejen já a moje úžasná žena, ale vnímám, že se spolu
s námi raduje celé nebe. Je to přesně tak, jak říká Písmo: všechno napomáhá k dobrému
těm, kteří milují Boha a jsou povoláni podle jeho předsevzetí (Římanům 8:28) nebo na
dalším úchvatném místě: budete-li ochotní a povolní, dobré věci země jísti budete (Izaiáš
1:19). Bůh totiž při stvoření isntistuce manželství jako správný konstruktér zaopatřil
geniální principy, které když správně zapracujeme vytvoří, z každého manželství nebe
na zemi.
V době krize nevěnovat pozornost strachu
Ďábel často lidi straší a vykresluje jim v čase krizí šílené scénáře. Jediné, co je však
potřeba udělat, je nevěnovat jim žádnou pozornost a utíkat do servisu za svým Bohem
jak nejrychleji to jde nebo jednoduše jednat podle nastudovaných veršů. Jsou to
klamné lži, které mají jediný záměr: zdržet nás od provedení Boží rady, která způsobí
vítězství. Jednou z takových lží například je, že problém vyřeší změna toho druhého.
Boží Slovo ale naopak říká, že právě do vašich rukou Bůh dává potenciál ke změně celé
rodiny.
Požehnané manželství a harmonický domov jsou vedle vtahu s Bohem skutečně
jedny z nejúžasnějších věcí, které od Něj na světě máme. Čím více studuji Boží Slovo,
tím více jsem uchvácen, jak dokonale a se vším zaopatřením Bůh rodinu a manželství
stvořil. Všechny problémy, které lidé v manželství prožívají, pramení pouze z nedostatku poznání.
Zasáhnout svět
Požehnané a vítězné manželství způsobí nejen úchvatný život pro manžela, manželku
a jejich děti, ale je také, vedle církve postavené na biblických principech, vysoce
efektivním nástrojem, jak zasáhnout tento svět Evangeliem. Budovat silné a požehnané
manželství je tedy na plné čáře nanejvýš smysluplná věc. V jedné křesťanské knize
o manželství mě zasáhlo prohlášení autora, který dnes pomáhá statisícům párů po
celém světě pochopit Boží principy vedoucí k vítězství. Dříve sám ve svém manželství
prožíval neřešitelné krize. Těsně před rozvodem poprosil o pomoc Boha. Po několika
letech Božího tréninku prohlásil: “Nikdy bych v době našich největších krizí nevěřil,
jaké úchvatné věci je možné prožívat s mojí ženou“. Nevím, v jaké situaci se nachází
vaše manželství, ale vím, že pokud do něj pozvete Boha a pustíte se s vervou a srdcem
rytíře do realizace Jeho rad, bude z něj dříve nebo později něco, co vám bude celý
svět závidět! Bude to převyšovat vaše nejsmělejší představy a touhy. Jedno z mnoha
nádherných zaslíbení, které nám k tomu Bůh v Bibli dává, říká, že:
Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo
ho milují (1. Korintským 1:9).
Daniel Petřina

Buď přítelem
Nedávno jsem volal svému dobrému známému a na
druhé straně se ozvalo: „Ahoj, co potřebuješ?“
Možná nám to přijde normální, nicméně v tu chvíli mi
Bůh něco ukázal.
Bůh mi ukázal, že až příliš mnoho křesťanů volá
k Bohu, jen když něco potřebují, a tak by Bůh mohl
začít odpovídat právě slovy mého známého: „Ahoj, co
potřebuješ?“
Pak jsem si vzpomněl na místo, kde Ježíš vyučuje
o modlitbě.
Matouš 6:8 Nepřirovnávejte se tedy jim, neboť ví Otec
váš, čeho jest vám potřebí, prve nežli byste vy Ho
prosili.
Věřím, že jsem přijal hlubší pochopení toho, co Ježíš
předával svým učedníkům. A to je, že náš Bůh ví velmi
dobře, co potřebujeme, a můžeme Jej o to i požádat,
nicméně On má především zájem s námi trávit čas.
Mluvit s námi, sdílet se a projevovat nám Svou lásku.
Chce být naším přítelem a On jím je v každém ohledu.
Otázka zůstává, zda jsme my ochotni být Jeho přáteli.
Zda jdeme do Boží přítomnosti i z jiného důvodu, než
o něco žádat, jen abychom byli s Ním. Chtěl bych
každého povzbudit, aby právě tento důvod byl častější
než ostatní. Být skutečně Božím přítelem.
Bůh nás nazývá svými přáteli a my bychom Ho měli
také nazývat svým nejlepším přítelem. On by měl být
tím, s kým jsme nejraději. On je dokonalý, nádherný,
dech beroucí. On je tím nejúžasnějším, s kým se
můžeme přátelit. Máme skvělého přítele, tak buďme
Jeho nejlepšími přáteli.

pastor Vítězslav Kukla

termín: 17. - 26.7 2010

Boj o Hrad Srdce
ubytování: dům a chatky

místo: Sklené u Žďáru nad Sázavou

koupání cca 1 km

www.archaviry.cz
kontakt: Jarda Patera, tel:603 760 250

AKCE
církev V česku žije
prohory
27.2. - 6.3.2010
Hojsova Stráž u Železné Rudy, Chata Šumava
X- team pro Ježíše
info: x-teamprojezise@seznam.cz

Jarní konference
19.-21.3.2010
Církev živého Boha – Frýdek Místek
více info na www.centrumviry.cz

konference o manželství
23.-25.4.
Mariánská ulice 411, Příbram
www.archaviry.cz

konference víry a ohnì
2010
17.-19.6.2010
Kulturní centrum Semilasso
Palackého třída 832/126, Brno – Královo Pole
Triumfální centrum víry
info: tel. 608 180 838

Campmeeting
5.-10.7.
Církev živého Boha – Frýdek Místek
www.centrumviry.cz

Nebe na zemi 2010
7.-10.7.2010
Festival probuzené mládeže
Triumfální centrum víry
info: tel. 608 180 838

Festival Slova a Ducha 2010
7. – 14.8.2010
Hotel MAS ***, Sezimovo Ústí
Triumfální centrum víry
info: fsd@triumfalnivira.cz,
775 149 965, 603 149 965

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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