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Slovo víry

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

Milí čtenáři,
chtěli bychom Vám všem
popřát krásné a poklidné
Vánoce. Ať jste světlem
a solí kamkoli přijdete.
Přejeme Vám, aby příští
rok 2014 byl pro Vás tím
nejlepším rokem, který jste
kdy prožili. Ať prožíváte
Boží dobrotu na každém
kroku. Ať je rok 2014
rokem plným Boží slávy,
průlomů a vítězství.
Děkujeme Vám za Vaši
věrnost.

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

Zpívej píseň vítězství
"Má duše velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť pohlédl
na ponížení své služebnice. Hle, od nynějška mne budou nazývat požehnanou
všechna pokolení, neboť pro mě učinil veliké věci Ten, který je mocný, Jehož
jméno je svaté.“ (Lukáš 1:46-49)
Nyní je čas zpívat píseň vítězství. Možná namítneš, že ještě to vítězství
nevidíš, tak jak můžeš zpívat píseň vítězství.
Marie zpívala píseň vítězství právě ve chvíli, kdy procházela těžkým obdobím.
Byla těhotná a ještě nebyla vdaná. V té době byly ženy za smilstvo
ukamenovány. Když byla žena těhotná před svatbou, byla to velká potupa.
Marie nebyla běžná maminka, která si mohla v klidu užívat svého těhotenství.
Proto mohla Boha chválit. Nehleděla na ponížení a posměch od druhých lidí.
Chválila Boha, protože věděla, co jí Bůh řekl. Věděla také, že co Bůh řekne, to
se také stane.
Chválila Boha ještě před tím, než porodila Božího Syna.
A ty si z ní můžeš vzít příklad. Ať jsi těsně před porodem, nebo teprve před
početím svého vítězství, můžeš zpívat píseň vítězství, chválit Boha.
Proto nebuďte nerozumní, ale chápejte, co je Pánova vůle. Neopíjejte se
vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni Duchem. Mluvte k sobě
navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; zpívejte a hrajte
svým srdcem Pánu. (Efezským 5:17-19)
Chvála, která bude proudit z tvého srdce přivede vítězství na svět.
pastor Iveta Kuklová

Neboj se!

Dvě slova, která mají moc změnit osudy lidí.
Dvě slova, podle kterých můžeme žít v pokoji, ve víře, v milosti a vítězství.
Zde jsou jen některé příběhy, které je dobré si pamatovat.
Abram vysvobodil svého synovce Lota a odcházel s velkým jměním. Pak potkal
krále Melchisedecha, ten přinesl chléb a víno a požehnal Abramovi. Abram
následně daroval vše králi Sodomskému s tím, že nechce aby si někdo myslel,
že Abrama učinil bohatým člověk, ale jen Bůh. Bůh k Abramovi promluvil toto:
"Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna."
Genesis 15:1
Mojžíš zavolal Jozua a řekl mu v přítomnosti celého Izraele: "Buď rozhodný
a udatný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, kterou Hospodin přísahal dát
jejich otcům. Ty jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin půjde před tebou, bude
s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs."
Deuteronomium 31:7 - 8

Můj synu, ať toto ti nesejde z očí. Zachovej si pohotovost a důvtip. To dá tvé
duši život a milost tvému hrdlu. Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou, tvá noha
se neporaní. Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj
spánek. Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na svévolníky. Hospodin
bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu.
Přísloví 3:21

Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy se
slovy: "Tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat mistra?" Ježíš ale jejich slova
neposlouchal. "Neboj se, jenom věř," řekl představenému synagogy.
Marek 5:35 -36

Dnes v noci mě navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím, a řekl mi:
`Neboj se, Pavle, dostaneš se před císaře. A hle, Bůh se z dobroty k tobě
rozhodl zachovat všechny, kdo se plaví s tebou.´
Skutky 27:23
1. Abramovi Bůh řekl neboj se po vítězné bitvě.
2. Jozuemu Bůh řekl, aby se nebál před velkým úkolem.
3. Šalamoun se neměl bát, když se kolem něj budou dít zlé věci s tím,
že jej ochrání.
4. Ježíš upokojil Jaijruse, aby dál věřil, že jeho dcera bude zdravá,
že nepřijde o to, co mu Ježíš slíbil.
5. Pavel měl kázat císaři a ve chvíli, kdy vše vypadalo jako konec, ho Bůh
ujistil, že co Bůh řekne, to se stane.
Zde máme několik příběhů, které nám ukazují, že Bůh je věrný a nikdy za
žádných okolností není důvod ke strachu a k obavám.
Občas budeme v situaci, kdy věcem nebudeme rozumět, stejně jako Marie.
Nebo bude naopak vše vypadat až příliš jasně (porážka), ale my se nemusíme
obávat nikdy.

pastor Vítězslav Kukla

Nejvzácnější dar

pastor Iveta Kuklová

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3:16)
O Vánocích si připomínáme, že Bůh nám dal ten nejvzácnější dar – svého
jediného Syna.
Přemýšleli jste někdy o tom, že Ježíš neměl problém s tím, že jedno ze svých
zásadních kázání, které kdy kázal, kázal pouze jednomu člověku? Bylo to
právě o tom, že Bůh tak miloval, že dal. Ježíš to řekl Nikodémovi. Možná
bychom si mohli vzít z Ježíše příklad. Jít a kázat třeba i jen jednomu jedinému
člověku.
Nemusíme čekat na příležitost kázat do mikrofonu za kazatelnou. Stačí, když
vyjdeme ze dveří svého domu a můžeme kázat svému sousedovi. Lidé, kteří
nás vidí dnes a denně nepotřebují neustále evangelium slyšet. Takoví lidé
potřebují evangelium také vidět. Vidět, že to, co kážeme i žijeme.
Bůh nám dal svého syna, protože nás miloval. I my, pokud Boha milujeme,
bychom Mu měli dát to nejvzácnější, co máme – sami sebe, svůj život, své
pohodlí.
Kdokoli by se pokoušel zachránit svůj dočasný život (pohodlí a zdejší bezpečí),
ztratí věčný život. Kdokoli by ztratil svůj život (pohodlí a zdejší bezpečí) kvůli
Mně, najde věčný život. (Matouš 16:25)
Máme Boha za co chválit a stále máme Bohu, co dát. Proto nás chci povzbudit,
abychom tyto Vánoce byli vděčni za ten nejvzácnější dar, který nám byl dán.

Milost aneb Boží dar, který změnil svět
Efezkým 2:8 Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás – je to Boží
dar.

Kdyby nyní některá agentura udělala průzkum, co vlastně symbolizuje
křesťanství nebo které slovo ho vystihuje nejvíce, nejspíše by převládala slova
jako láska, víra, milosrdenství, naděje, pokoj, modlitba, odpouštění, Bible,
radost, věčný život.
To vše opravdu křesťanství obsahuje. Věřím však, že základem všeho je jediné
slovo, které to vše předešlé zahrnuje. To slovo je milost.
Milost je, že jsme dostali něco, co jsme si vůbec nezasloužili. Dostali jsme
život: úžasný život v láskyplné Boží přítomnosti, vítězný život, věčný život.
Nezaslouženě jsme dostali novou šanci.
Bylo nám odpuštěno neodpustitelné. Dokonce, přestože stále děláme chyby,
hřešíme a padáme, je nám znovu odpouštěno a můžeme začít s čistým štítem.
Někdy neseme důsledky špatných rozhodnutí, ale v Božích očích jsme stále
Jeho spravedlností a s problémy, které jsme si sami „navařili“, nám Bůh chce
pomáhat.
Žalm 103:12-13 A jak daleko je východ od západu, tak daleko vzdálil od nás
přestoupení naše. Jakož se slitovává otec nad dítkami, tak se slitovává
Hospodin nad těmi, kteříž se Ho bojí.
Bez Jeho milosti by nic nemělo smysl a náš život by byl totální krach.

Milost znamená otevřenou náruč Boha, který nám neustále připomíná: „ U mne
jsi doma, se mnou nikdy nejsi sám. I kdyby byl proti tobě celý svět, já jsem vždy
s tebou. Já tě nikdy neopustím!“
V Jeho milosti máme vše potřebné: věřit za nemožné, milovat i odpouštět těm,
kteří nám ublížili.
Milost není život v apatii. Zahrnuje schopnost postavit se, či vzepřít proti
okolnostem (Jakub 4:7).
Milost jsou plány pro naše životy, které tak nemusí být jen přežíváním ve
stereotypech. Díky milosti mají jedinečný směr a cíl.
Za Boží milostí stojí nekonečná láska a víra Boha v lidské pokolení. To, že
máme v sobě víru a lásku k druhým, je jen odlesk Jeho slávy.
Někdy se domníváme, že jsme v naší křesťanské víře dobří, ale víra Boha
v člověka vše převyšuje. Nikdy to s lidmi nevzdal. Když na Noemovu archu
nastupovala hrstka lidí, možná se Bůh stejně jako Abrahám díval na hvězdy,
které stvořil a viděl svoje potomky. Viděl tebe, mne, naše bratry a sestry, včetně
těch, kteří se teprve znovuzrodí. Proto dal za nás svého syna Ježíše.
Chci tě dnes povzbudit:
I kdybys do dnešního dne šel za Bohem jen na 90%, nebo na 50%, nebo
dokonce jen na 10%, nevzdávej to!
Zapomeň na to co je za tebou. Ať je to excelentní, průměrné či špatné. Jeho
milost přikrývá předešlé dny a jsou tu dny nové; nový rok 2014!
Jeho milost odpouští a zapomíná. Vykroč nově s odhodláním, že budeš žít
ještě více pro Boha, protože tvůj život je stejně závislý pouze na Jeho milosti.
A i kdyby si během příštího roku 1000x upadl, prosím povstaň! Jeho milost
a milosrdenství je tu neustále pro tebe. Bůh chce, abys ji plně zažíval a aby
také plynula všude kolem tebe pro tuto generaci.

Veronika Kulířová

Milí čtenáři, přinášíme Vám novinku.
Pastor Alexander Procházka připravil Biblický kurz, ve kterém se budeme
v sedmi lekcích postupně zabývat základními kameny našeho křesťanství.
Věříme, že Vás tento kurz požehná a upevní ve víře.
Obsah celého kurzu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kdo je Ježíš Kristus?
Evangelium
Znovuzrození a křest vodou
Pokání
Křest Duchem Svatým a mluvení jazyky
Boží Slovo a modlitba
Církev

Lekce sedmá

Církev

Božím plánem pro každého věřícího je církev. Ovšem ne jen nějaká
náboženská instituce, ale shromáždění znovuzrozených věřících.
Ježíš řekl, že kdekoliv se shromáždí dva nebo tři v Jeho jménu, tak tam On
je uprostřed nich (Matouš 18:20).
Když Ježíš vyučoval o církvi, řekl: „a na té skále vzdělám (vybuduji) církev
svou a brány pekel ji nepřemohou“ (Matouš 16:18).
Předtím řekl Petrovi, že už se nebude jmenovat Šimon (což znamená
Rákos), ale Petr (to znamená Kámen). Dal tím apoštolu Petrovi nové určení,
aby mohl naplnit Boží povolání (Matouš 16:18).
Petr = Kámen, Petra = Skála.
Petr totiž přijal zjevení od Boha, že Ježíš je Kristus (hebrejsky Mesiáš, to
znamená Pomazaný).
A to je zjevení, na kterém postavil Ježíš svoji církev.
Církev není nějaký klub zahrádkářů, ale společenství lidí, kteří vědí, kdo je to
Ježíš Kristus.
Na toto zjevení je i ďábel krátký a nic proti církvi nezmůže, protože všechno,
co se narodilo z Boha, přemáhá tento svět (1. Jan 5:4).
Církvi byly dány klíče od nebeského království (Matouš 16:19). Cokoliv
rozvážeme na zemi je rozvázáno i na nebi (Matouš 18:18).
Ježíš nepostavil svoji církev na apoštolu Petrovi, protože to byl obyčejný
chybující člověk. Těsně poté ho Ježíš nazval satanem (Matouš 16:23), když
přemýšlel lidsky. Ani nebyl prvním papežem, protože Ježíš řekl, abychom
nikomu na zemi nedávali titul „Otec“, protože máme Otce v nebi. Titul papež
totiž znamená otec.
Každý opravdový věřící přirozeně tíhne k ostatním znovuzrozeným věřícím
(1. Jan 5:1-2). Je naprosto přirozené, že jsi měl po znovuzrození touhu přijít
do církve.
Bible napomíná, abychom nebyli líní, tělesní a neopouštěli společné
shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku (Židům 10:25).

Nevynechávej společná shromáždění!
Nech Boha, ať pracuje v tobě a skrze tebe. Choď v lásce a odpuštění, když ti
v církvi někdo řekne něco, co se ti zrovna nebude líbit. Nenech se oddělit od
církve, protože to je přesně to, co chce ďábel (1. Petr 5:8). Když tě ďábel
oddělí od církve, jsi pro něj snadnou kořistí.
V církvi bude vybudován tvůj život a víra (Efezským 4:11-16).
Kristus se stará o svoji církev! (Efezským 5:29-30)
Kristus miluje církev! (Efezským 5:25).
Kdo se oddělí od církve, tak není poddán ani Kristu, protože Kristus je
hlavou církve! (Efezským 5:23-24). On není hlavou sólových křesťanů, ale
církve.
Jen jako součást církve budeš moci sloužit Bohu (1. Korintským 12:12-21).
Církev je na této zemi tělo Kristovo, které Ježíš používá pro službu
nevěřícím.

CENTRUM VÍRY PLZEŇ,
www.cirkev-plzen.cz
pastor Alexander Procházka,
kopírování a šíření povoleno.
Inspirováno Gruntem, vydaným Vodou života

Adventní
čas

Advent znamená příchod. Adventní čas je čas, kdy se lidé připravují na příchod
Vánoc. Advent se vyznačuje očekáváním slavnosti narození Ježíše Krista.
Nedávno jsem jela na shromáždění do Českých Budějovic a u silnice jsem
viděla billboard, na kterém bylo napsáno „Připrav se!“. Úplně jsem vnímala,
jako kdyby Bůh mluvil ke mně.
Bůh nám říká: „Připrav se! Mám pro tebe veliké věci. Očekávej na mě a důvěřuj
mi, že budu ty veliké věci dělat skrze tebe.“
Všichni máme očekávání probuzení v tomto národě. Jsme opravdu připraveni?
Jsme neustále plni očekávání anebo zemdlíváme, protože máme pocit, že se
dlouho nic neděje? Očekávání není pasivní postoj. Očekávání znamená, že
jsem v pohybu, že jsem v akci, že jsem neustále v činnosti. Že jsem neustále
s Bohem v kontaktu a svým postojem říkám: „Pane, tady jsem. Jsem připraven.
Čekám na tebe. Použij si mě.“
Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá
chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. (Přísloví 6:10-11)
Být připraven znamená být neustále v pohotovosti. Být připraven se modlit,
když nás bude Duch Svatý pudit do modliteb a do přímluv.
Být připraven znamená mít neustále obuté nohy k pohotové službě kázání
evangelia pokoje (Efezským 6:15). Být připraven kdykoliv vydat dobré
svědectví o dobrém Bohu. Být připraven vkládat ruce na nemocné, aby jim bylo
dobře.
Jsi připraven?

Buď připraven!!!

pastor Iveta Kuklová

Ozdob se

Součástí Vánočních příprav je i zdobení stromku. Je mnoho způsobů
a variant, jak jej proměnit v překrásnou dekoraci.
Velmi podobně jsme na tom ohledně našich životů.
Každý z nás jsme Boží překrásné dílo, určeni k různým účelům. Jedno však
máme všichni společné. To skvostné dílo je uvnitř.
Při našem znovuzrození se uvnitř nás událo něco ohromného. Náš duch je
nový.
2. Korintským 5:17
Protož jest-li kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové
všecko učiněno jest.

Zbývá nám tedy duše a tělo. Tělo je dar od Boha. Každý z nás má jiné. Na
tělo si můžeme obléct krásné šaty, ženy se líčí a upravují, muži se holí.
Chceme vypadat dobře, nejen pro druhé, ale také kvůli sobě, cítíme se lépe.
Je zde však ještě jedna část a tou je naše duše. Písmo nám ukazuje, že
existují ozdoby, které způsobí, že je něco krásné.
1.Petr 5:5
Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se ozdobte pokorou vůči sobě
navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí."
Koloským 3:12-13
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu,
skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li
kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
Všichni trávíme každý den určitý čas tím, abychom vypadali dobře, co se
týká našeho těla.
Dnes chci vyzvat každého věřícího, aby se také se stejnou, ne-li větší, péčí
zaměřil na duši.
Je možné kráčet mezi lidmi a být ozdoben pokorou, soucitem, trpělivostí.
Takových ozdob si lidé všimnou, obzvlášť pokud je na sobě nosíte neustále,
tedy i během vánočního shonu, kdy všichni ostatní již „šílí“.
Věřím, že to opravdu není těžké. Bůh nás k tomu vyvolil, zmocnil a připravil.
Jen je potřeba si tyto skvosty obléci vírou v Jeho Slovo a milost.

pastor Vítězslav Kukla

Milé děti
tento měsíc pro vás máme malou hádanku.
Co je na obrázku?
Když vybarvíte obrázek podle nápovědy, sami uvidíte, co je zde
schované.
1. Oranžová
2. Modrá
3. Světle Modrá
4. Žlutá

