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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

Milí čtenáři!
Bůh ve Svém Slově ukazuje, že každý
z nás může bez ohledu na pohlaví, věk,
minulost či přítomnost prožívat nadpřirozené věci.

Chci dnes každého povzbudit, abyste
očekávali to dobré. Nedělejte si starosti
s tím, co přijde, ale vzdejte Bohu chválu
s vírou, že to, co na vás čeká, bude ještě
lepší, než si dokážete představit, protože
máme Boha, který nás obsýpá dobrými
dary!

Každý můžeme zakoušet Boží dobrotu
a lásku, milost a milosrdenství skrze
víru, kterou nám On daroval.

Tyto Vánoce i celý rok 2013 si každý
z nás může užít tak jako nikdy předtím.

Slovo víry

Šířit
Boží
království
I svolav Ježíš dvanácte učedlníků svých, dal jim sílu a moc nad všelikým
ďábelstvím, a aby neduhy uzdravovali. I poslal je, aby kázali království
Boží, a uzdravovali nemocné. (Lukáš 9:1-2)
Ježíš poslal svoje učedníky kázat Boží království. I my jsme Jeho učedníci
a máme kázat Boží království.
Apoštol Pavel v epištole Římanům píše, co to je Boží království.
Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj
a radost v Duchu Svatém. (Římanům 14:17)
Dnes mám na srdci nás všechny povzbudit k tomu, abychom šířili kolem
sebe Boží království – spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém.

Spravedlnost
My jsme spravedliví (2. Korintským 5:21), máme správné postavení před
Bohem, a proto můžeme směle přistoupit k Božímu trůnu (Židům 4:16)
a o cokoliv Boha požádat. Když vidíme potřeby druhých, můžeme se za
druhé směle přimlouvat a vědět, že Bůh naše modlitby vyslýchá.
Dále, protože jsme spravedliví, můžeme jednoduše odpouštět, být
milosrdní = vědomě přehlížet nedostatky druhých. Jestliže nebudeme
druhým říkat, co udělali špatně, bude mít větší prostor Duch Svatý, který
neodsuzuje, ale usvědčuje z hříchu a lidé budou mít větší touhu věci
napravit. Takže šířit spravedlnost znamená nenavlékat jho odsouzení na
druhé.

Pokoj
Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. (Římanům
12:18)
Apoštol Pavel nás nabádá k tomu, abychom žili se všemi v pokoji. Můžeme
utišit hádky, nepokoje, prostě můžeme všude šířit pokoj. Ženy, stejně jako
muži mohou ve svých rodinách určit jaká tam bude panovat atmosféra. Zda
bude doma klid a pokoj nebo hádky, stres, apod.

Radost v Duchu Svatém
Boží Slovo říká, že Hospodinova radost je naše síla (Nehemiáš 8:10).
Nedivím se, že se ďábel snaží, aby křesťané byli plní deprese. Depresivní
křesťan je slabý. Naopak radostný křesťan je silný, protože ví, komu uvěřil.
Ví, že ať se děje cokoliv, Bůh je s ním a se vším mu pomůže.
Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. (Filipským 4:4)
Bůh nás nabádá k tomu, abychom se radovali vždycky. Je to vůbec
možné? Může po nás Bůh chtít něco, čeho bychom nebyli schopni? Ano,
bez Boha nejde radovat se v těžkých chvílích. Apoštol Pavel však nepíše,
že Boží království je radost, ale radost v Duchu Svatém.
A neopíjejte se vínem, v něm je prostopášnost, ale naplněni buďte Duchem
Svatým. (Efezským 5:18)
Když se budeme neustále naplňovat Duchem Svatým, potom radost půjde
z našeho nitra, ať se bude dít cokoliv a my budeme silní a projdeme
s Bohem vším vítězně.
Pověděl jim i toto podobenství: „Království nebeské je jako kvas, který žena
vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí.“ (Matouš 13:33)
Věřím, že pokud budeme šířit kolem sebe Boží království – spravedlnost,
pokoj a radost v Duchu Svatém, bude to nakažlivé a nakazí to všechny.

pastor Iveta Kuklová

Duch svatý - oheň proměňující

Jan 14:16
A Já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky.
Jedna mladá žena chystala slavnostní večeři. Rozhodla se vařit podle
populární a výborné kuchařky. Nakoupila ty nejkvalitnější a nejdražší
potraviny. Aby měla dostatek času na přípravu, vzala si z práce volno. Přesto
se večeře vůbec nepovedla. Připravené maso se nedalo jíst. Nebylo ani
vařené, ani smažené, ani pečené. Bylo syrové, protože jej tepelně
nezpracovala.
Teď si asi říkáte: „Co je to za hloupost!? Jak by mohla zapomenout na
tepelnou úpravu jídla? Proč tedy investovala tolik peněz a času do přípravy?“
Tento krátký příběh je pouze podobenství. Jsou věřící lidé, kteří chodí celý
život do církve, znají Bibli, chovají se tak, jak se vyučuje, ale v jejich životě
chybí oheň, tedy přítomnost Ducha Svatého.
Duch Svatý je ten, který dokáže všední a obyčejný život, proměnit
v neobyčejný.
I když je Duch Svatý ohněm, který proměňuje, je více než jen energie jako ve
sporáku. On ježivá osoba. Je zástupcem Boha na Zemi.

Duch Svatý je ten, který proměňuje víru člověka ve skutečné zázraky. My
věříme Božím zaslíbením, modlíme se, promlouváme a On proměňuje věci
neviditelné ve věci viditelné.
Duch Svatý je ten, kdo k nám promlouvá; například, co máme dělat
v určitých situacích; jakou cestou v životě jít.
Duch Svatý opravdu miluje každého z nás a nikdy nás neopustí. Ježíš řekl,
že nás nikdy neopustí, tedy ani Duch svatý nás nehodlá nikdy opustit.
Nezapomínejte proto na čas strávený s Ním. On chce každému z nás
povědět ještě tolik tajemství, tolik zázraků chce ještě ukázat, tolik lásky chce
ještě dát každému z nás a skrze nás i druhým lidem.
Přestože jsme s Ním již prožili úžasné chvíle, nesmíme dovolit, aby náš
vztah s Ním jen na chvíli ochladl!
Pokud se tak stane, není vina nikdy na Jeho straně. On neustále čeká. On je
vždy věrný. Je jen potřeba se k Němu přiblížit. Nedovolit, aby vztah s Ním
vypadal jako v chladném manželství po 20 či 30 letech. Manželé spolu sice
žijí v jednom bytě, společně hospodaří, společně tráví Vánoce, ale již si
nemají co říct. Jejich city zcela ochladly a připadají si jako dva cizí lidé, kteří
spolu musí ten život nějak přežít.
Ať vztah mezi Duchem Svatým a každým z nás neustále hoří!
On touží slyšet, že Ho stále miluješ; jak si vděčný za Jeho vedení, za to, co
pro tebe v životě udělal. Touží se s tebou radit o dalších plánech pro tvůj
život. On je vždy připraven tě milovat, pomáhat ti, vysvobozovat tě
z problémů.
On je s tebou právě teď, když čteš tyto řádky. Řekni Mu něco hezkého.
Slyšel tlukot tvého srdce ještě dříve, než jsi se narodil. Radoval se z toho,
když jsi se narodil podruhé. Byl tolik šťastný, že se mohl do tebe navždy
nastěhovat.

V novém roce 2013 ti ze srdce přeji plnost Božího požehnání,
ale také ještě úžasnější vztah s Duchem Svatým.
Veronika Kulířová

VÍTĚZSTVÍ JE NAŠE

„Za všech okolností děkujte, neboť je to vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.“
1.Tesalonickým 5:18
Máme vzdávat Bohu díky za všech okolností, ne za všechny věci.
Bůh nám nezpůsobil těžké a špatné věci. Buďme plně napojeni na Boha
a děkujme Mu za to, že nás vede svojí cestou pryč od nich. Pryč od špatností,
těžkostí, úzkostí, strachu, bolesti a zklamání. V Něm máme nekonečné naplnění
všeho dobrého.
Když se naopak s těmito těžkostmi a špatnosti setkáme, máme je přemáhat
Boží mocí a silou, která je v nás.
Bůh nás povolal k tomu, abychom byli jiní než většina světa. Máme být jako On.
On nechce, abychom trpěli nemocemi, chudobou a zklamáním.
Dovolme, aby v našem životě jednalo na prvním místě Boží Slovo. Děkujme Mu
za to, že nemusíme žít podle sebe, ale můžeme žít podle Jeho plánu pro náš
život – žít podle Bible!
Ježíš nám vybojoval život ve vítězství, tj. život v radosti, ve zdraví, v lásce
a v hojnosti.
„Neprosím tě, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze
světa, jako ani já nejsem ze světa.“ Jan 17:15-16

Iveta Tomášková

Je čas vzývat
Štědrého Boha!
Vánoce
jsou tady!!!

Díky Boží dobrotě a štědrosti slavíme Vánoce jako čas, kdy se vylila Jeho
dobrota a láska na tuto zem v podobě příchodu našeho Spasitele Ježíše.
Bůh miloval a daroval Ježíše nám, kteří jsme si Jej nezasloužili. Nebyli jsme
hodni takového daru a přesto jsme Jej dostali. Nebylo nic, čím bychom mohli
upoutat Boží pozornost a získat Jej na naši stranu. Nebylo opravdu nic.
Důkazem Boží dobroty a štědrosti je právě to, že nebylo nic, čím bychom si dar
mohli zasloužit a zároveň nebylo potřeba si Ho zasloužit. Nemuseli jsme na
sebe upoutávat pozornost, protože On na nás hledí neustále. Nebylo potřebí se
přetvařovat, protože On nás zná dokonale a miluje nás.
Náš milující Bůh je dobrý a štědrý. Jsem velice rád, že si lidé uchovali tuto
vlastnost alespoň spojenou s Vánoci. Je příjemné vidět lidi, jak přemýšlí nad tím,
čím potěší druhé a k tomu jsou štědří. Je příjemné zakoušet cosi Božího skrze
lidi kolem nás.

Přeji všem krásné, štědré Vánoce.
Čas prosycený Boží dobrotou a štědrostí.
Římanům 10:12-13 Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán
všech, štědrý ke všem, kdo Ho vzývají, neboť každý, kdo vzývá jméno Páně,
bude spasen.

pastor Vítězslav Kukla

Tvá volba!

Římanům 8:31-33
Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?
Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal Ho za nás za
všechny; jak by nám s Ním tedy nedaroval i všechno ostatní?
Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje!
Toto je jedna z mých oblíbených pasáží Písma. Bůh v ní
ukazuje tolik ze svého srdce, až to nutí k zamyšlení, zda to tak
opravdu myslel.
Bůh není proti nám, On je s námi. Ať se děje, co chce, On je
stále stejný, není proti nám, je s námi, na naší straně.
Abychom si byli jisti Jeho myšlenkami, neušetřil kvůli nám ani
Svého Syna. A jde ještě dál. Když nám daroval Syna, jak by
nám s Ním tedy nedaroval všechno ostatní.

Líbí se mi, že zde není řečeno, že si kromě Ježíše máme vše
ostatní zasloužit, ale že nám to VŠE ostatní bylo darováno
také. Tak dobrý je náš Bůh.
Kdyby nás chtěl někdo odsuzovat nebo obviňovat, tak nás
Bůh ihned ujišťuje, že když On ospravedlňuje, tak kdo může
obviňovat. Nikdo!
Bůh je ten, který má nejvyšší autoritu. Jeho Slovo je konečné
a platí na věky.
Takového Boha máme – dobrého. Vždy, za každé okolnosti,
v každé situaci a za jakýchkoli podmínek.
Bůh je dobrý skrz na skrz. Daroval nám Ježíše a spolu s Ním
i vše ostatní. On nás obhajuje a ospravedlňuje.
Nyní se nabízí již jen jediná otázka: „Kterým slovům uvěříme?“
Slovům druhých lidí, věřících i nevěřících? Slovům lidí na
vysokých místech sekulárních i církevních skupin? Nebo
dáme na Boží Slovo, které je navíc tak pozitivní, že to
každého přivádí k pokoře a hlubší důvěře v Něj a v Jeho lásku
k nám?
Volba je na každém z nás!

pastor Vítězslav Kukla

V ÁNOČNÍ OZDOBA NA STROMEČEK
Pastýř s ovečkami
- nejdříve si celý papír podlep tvrdou čtvrtkou
- postavičky si podle vlastní fantazie vybarvi a pečlivě
vystřihni
- na rub každé ozdoby přilep dřevěný kolíček na
prádlo (nejlépe oboustrannou lepicí páskou)
- hotové ozdoby upevni pomocí kolíčku na stromeček

Tyto vystřihovánky pro vás připravila

Elena Zbořilová

PRO DĚTI - tajenka

Tuto tajenku pro vás připravila

Věra Novotná

