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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

Světlo tam je!

I když to vypadá, že se svět kolem nás ponořil do temnoty,
je zde stále dobrá zpráva.

I když se v našem životě objevily mraky a možná procházíme údolím, kde je
stín a jakoby nás obklopila temnota, je tu dobrá zpráva.
Bez ohledu na to jak svět kolem nás vypadá, my, věřící v Ježíše Krista,
můžeme a máme očekávat skvělou budoucnost. Vše se může kdykoli změnit
k lepšímu. Bůh je mocný cokoli změnit ke Své slávě a k našemu potěšení.
Pokud nehledíme na okolnosti, ale zaměříme svůj pohled na Ježíše, na toho
jediného, kdo je hoden naší pozornosti, pak se věci nemožné stávají
možnými. Najednou se vše začne rozjasňovat.
Před nějakou dobou jsem se modlil a Bůh mi řekl, ať se podívám na oblohu.
Byla šedá, zamračená a bylo šero, přestože bylo teprve 14:00 hodin.
Řekl, že slunce tam je, jen není v tuto chvíli vidět. Ukázal mi tím, že když
člověk nepodlehne stávající situaci a ví, že slunce tam je a zůstane ve víře,
že Bůh na věcech pracuje, protože to zaslíbil a protože mě miluje, pak se
díky víře a trpělivosti slunného dne určitě dočká.

Stejně jako je slunce jen schované za mraky, které nám brání jej vidět, jsou
situace v našem životě jen dočasnou stěnou, která moci Boží lásky
podlehne.
Jan 1:1-5
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo
na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze Něj a bez Něj nepovstalo nic, co
je. V Něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma
je nepohltila.
Bůh nás ujišťuje, že neexistuje žádná temnota, která by nad Ním a nad Jeho
dobrotou mohla vyhrát. Temnota se snažila Ježíše pohltit, ale nedokázala to.
Stejně tak i dnes nemůže temnota nad Ježíšem zvítězit, protože On je stále
stejný. Nemění se ani On ani Jeho moc.
Když se spoléháme na Boha a na Jeho Slovo, když se zaměříme na Ježíše
a zůstáváme ve víře v Boží dobrotu a milosrdenství, pak nás Jeho milost
posiluje. Potom se nám On – Bůh stává naším sluncem, naším světlem,
které září do jakékoli situace.
Písmo nás v této pravdě utvrzuje.
Přísloví 4:11-18
Cestě moudrosti učím tě, vedu tě stezkami přímými. Půjdeš-li, tvůj krok nic
nezastaví, jestliže poběžíš, nic tě nesrazí. Poučení se chop a nepovoluj,
opatruj je, vždyť je tvým životem! Stezka spravedlivých jak paprsek světla víc
a víc září, až se rozední.
Chci dnes každého povzbudit. Očekávejte světlé zítřky! Očekávejte změnu
k lepšímu, očekávejte jasný den, rozzářené slunce a čisté nebe.

pastor Vítězslav Kukla

………..Modlitba……….
Židům 4:16 Přistupme tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli
milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný.
Víte, kdy je modlitba efektivní? Když přistoupíte k Bohu a máte jistotu, že Bůh
vás slyší a udělá to, o co Ho prosíte. Bůh je dobrý a tím, že jste Ho požádali,
umožnili jste Mu, aby vám to mohl dát.
Bůh říká, že se máme modlit neustále a za všechno. A tak to také dělám.
Nedávno jsem jela do Českých Budějovic na shromáždění a když jsem
zaparkovala, pronesla jsem jednoduchou prosbu: „Tatínku, bylo by to fajn,
kdybys mi mohl poslat nějakého gentlemana, který by mi pomohl s klávesami.“
Církev máme v druhém patře a klávesy jsou docela těžké. Ten den jsem byla
dost unavená, takže nějaká pomoc by se mi hodila. Vyšla jsem z auta, vzala
klávesy, stojan a šla jsem pro klíče. Když už jsem chtěla vstoupit na první
schod, ozvalo se za mnou: „Ukažte, já vám s tím pomůžu.“ Otočila jsem se
a tam stál úplně cizí muž, který mi nabídl, že mi klávesy nahoru odnese.
Řeknu vám, že mě prostě můj Taťka Bůh zase převezl. Moc mě to potěšilo
a hlavně mě povzbudilo, že o cokoliv Ho požádám, to pro mě udělá. Z lásky ke
mně.
Chtěla bych vás povzbudit, abyste se opravdu modlili neustále a za všechno.
Čím více vyslyšených modliteb budete mít, tím pro vás bude snazší modlit se
za cokoliv, protože budete vědět, že váš nebeský Otec vás slyší a udělá pro
vás cokoliv.

pastor Iveta Kuklová

Dveře označené
Beránkovou krví
Exodus 12:21-23
Tedy svolal Mojžíš všechny starší
izraelské a řekl jim: „Vyberte a vezměte
sobě beránka po čeledech svých
a zabíte Fáze. Vezmete také svazeček
yzopu a omočíte v krvi…a pomažte
nade dveřmi na obou veřejích tou krví,
kteráž bude v nádobě, z vás pak žádný
nevycházej ze dveří domu svého až do
jitra…kde uzří krev nade dveřmi a na
obou veřejích, přeskočí Hospodin ty
dveře, aniž dopustí zhoubci vejíti do
domu k hubení.

Bůh řekl Izraelcům, aby označili svoje dveře krví zabitého beránka. V době,
kdy Egyptem procházela katastrofa v podobě úmrtí každého prvorozeného,
byli všichni za těmito dveřmi ochráněni od veškeré hrůzy, která se děla
venku. Za těmito dveřmi byl pokoj, naděje na lepší budoucnost, očekávání
toho, že je Bůh vyvede z otroctví Egypta do země zaslíbené.
Všichni, kdo byli za dveřmi označenými krví, se nemuseli bránit, bojovat ani
strachovat. Všichni zřejmě slyšeli venku nářek, ale jejich úkolem bylo zůstat
za označenými dveřmi.
Bůh nezpůsobuje války a nemoci, které se vyskytují na Zemi. To je vždy jen
důsledek. Lidé tak sklízejí následky svých špatných rozhodnutí, žádostí
a skutků.
Starý zákon je předobrazem Nového zákona. Tehdy museli Izraelci zabít
beránka, aby byli jeho krví označeni a ochráněni.
Dnes si žádný člověk již nemusí pořizovat beránka, aby měl v zásobě krev
na označení. Ježíš Kristus je ten beránek a to, že za každého člověka prolil
Svoji krev je dostatečné.

Jan 10:7
Tedy opět řekl jim Ježíš: „Amen, amen pravím vám: Že já jsem dveře ovcí.“
Ježíš mluvil o sobě jako o dveřích života. Ještě když žil na této zemi, věděl,
že bude obětován, protože to byla jediná možná záchrana lidstva.
Pokud ses rozhodl dát Ježíšovi svůj život, nebo pokud se zatím ještě
rozhoduješ, jsou dveře jménem Ježíš vstupní branou k životu.
Za těmito dveřmi se nalézá radost, pokoj, zdraví, prosperita, naděje, Boží
plány pro každý jednotlivý život a věčný život. Dveře označené Ježíšovou
krví (Jeho smrtí) určují rozdíl mezi životem a smrtí.
Nikdo se nedostane do Boží přítomnosti dobrým chováním a dobrými skutky.
Jedinou cestou je projít těmi dveřmi a za nimi zůstávat.
Pokud by na tvůj život začali útočit nemoci, problémy, chudoba, ty se jim
můžeš směle postavit, protože jsi ukryt v Ježíši. Oni přijít mohou a přijdou,
ale pokud jim neotevřeš dveře svého života, oni za ně nesmí vkročit.
A pokud se jim postavíš, uvidíš je zase rychle utíkat.
Mohl bys namítnout, že nemůžeš žít jen vítězně a pozitivně. Život je jednou
dole a jednou nahoře.
Pokud se však rozhodneš žít opravdově s Bohem, znamená to vždy život
nahoře. Okolnosti budou, ale ty nad nimi můžeš vždy vítězit, protože On je
vždy s tebou; na žádný problém nejsi nikdy sám.
Izaiáš 60:2
Nebo aj tmy přikryjí zemi a mrákota národy, ale nad tebou vzejde Hospodin
a sláva Jeho nad tebou viděna bude.
Média chrlí informace o jedné katastrofě za druhou. Od známých se
dozvídáš o zhoršování ekonomické situace, o tom jak roste hospodářská
krize a koho dalšího budou zase propouštět z práce.
V Ježíši je však naděje. Ježíš je v tobě, a tak i tvůj život má být nadějí pro
okolí.
Ježíš je ve své církvi, proto je církev obrovskou nadějí pro tuto společnost.

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 druhá

EVANGELIUM

Evangelium znamená řecky dobrá, radostná zpráva a také zpráva
o vítězství. Evangelium je vyvrcholením celé Bible a vyvrcholením Božího
plánu s lidmi. Je totiž o slavném vykoupení a spasení člověka.
1)
Stvoření člověka
Bůh stvořil člověka, první lidé byli Adam a Eva. Požehnal jim a řekl, ať naplní
zemi a panují nad zemí a zvířaty (Genesis 1:27-28).

2)
Pád člověka
Bůh s nimi udělal smlouvu. Součástí smlouvy bylo, že nebudou nikdy jíst ze
stromu poznání dobrého a zlého (Genesis 2:17).
Adam s Evou neuposlechli a nechali se podvést ďáblem (Genesis 3:6).
Následkem toho duchovně zemřeli (Genesis 3:7) a nemohli déle zůstat v ráji
(Genesis 3:23).
Bůh jim udělal kožený oděv (Genesis 3:21) a zaslíbil, že jednoho dne je
zachrání Mesiáš (Genesis 3:15).

3)
Vykoupení
Na svět přichází Boží Syn Ježíš. Stává se člověkem, aby mohl obětovat svůj
život (Židům 10:5-10, Jan 10:17-18) a vykoupit člověka (Matouš 20:28)
z věčné duchovní smrti. Duchovní smrt neznamená neexistenci, ale oddělení
člověka od Boha jak na zemi tak i navěky v pekle.
Ježíš bere na sebe na kříži lidskou hříšnost a umírá zástupnou smrtí za
všechny lidi (Jan 11:50). Bůh vidí Ježíšovu smrt jako naši smrt a na základě
této oběti nám odpouští všechny hříchy (Židům 9:22, Koloským 1:14).
Ježíš na kříži duchovně umírá (Matouš 27:46) a poté umírá fyzicky. Jeho tělo
je pohřbeno a jeho duch sestupuje do pekla (Matouš 12:40).

4)
Vzkříšení
Po třech dnech Bůh Ježíše vzkřísil (Marek 16:9). Ježíš vystupuje do nebe
a poté se ukazuje svým apoštolům a učedníkům (Skutky 1:3).

5)
Kázaní evangelia
Ježíš přikazuje učedníkům jít do celého světa a kázat dobrou zprávu
(evangelium) všem lidem (Marek 16:15). Sdílení evangelia není výsada
pouze kazatelů, ale každý věřící je povolán sdílet evangelium s ostatními
(Efezským 6:15, 1. Petr 2:9, 2. Korintským 5:19-20).

6)
Pokání
Lidé se musí rozhodnout a přijmout Ježíše Krista jako svého Pána
a Spasitele (Římanům 10:9-10). Jedině tehdy můžou být spaseni. Bůh dal
člověku svobodnou vůli. Kdo se nerozhodne pro obrácení se ke Kristu
(pokání), zůstává ztracen a oddělen od Boha (Marek 16:16). Po smrti
odchází do místa věčného trápení a strašných muk (pekla) (Luk 16:22-23).
Bůh je ale velmi milostivý a dobrý a celý život dává člověku šanci uvěřit
(Zjevení 3:20).

7)
Druhý příchod Ježíše
Součástí evangelia je druhý příchod Ježíše na tuto zemi (1. Tesalonickým
4:16). Už ne znovu zemřít, ale přijde jako Král a nastolí spravedlivou
světovládu (2. Tesalonickým 1:10). To bude ta největší revoluce v dějinách
lidstva. Už teď buď připraven na příchod Ježíše Krista, aby ses v ten den
nemusel stydět (Lukáš 9:26).

Vsuvka pro nespasené - modlitba spasení
Pokud víš, že jsi stále oddělen od Boha a ještě jsi nepřijal Ježíše Krista jako
Pána a Spasitele, tak to udělej právě teď v této modlitbě.
Pane Ježíši Kriste, přicházím k Tobě jako hříšný člověk a věřím, že jsi
zemřel na kříži i za mě a za všechny mé hříchy. Věřím, že jsi vstal z mrtvých
a dnes žiješ. Proto Tě právě teď přijímám jako svého osobního Pána
a Spasitele. Vydávám Ti dnes svůj chatrný život, abych mohl přijmout Tvůj
věčný vzkříšený život a vyznávám Tě dnes před celým světem jako svého
Pána a Zachránce. Amen
Tak a teď jsi spasen, vyznej Ježíše Krista před ostatními lidmi (Matouš
10:32).

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

Církev jako
manželství

C

írkev je jako manželství. Buď to bereme vážně nebo ne. V dnešní době je

moderní žít tzv. „na hromádce“. „Proč bychom se brali, nepotřebujeme papír
k tomu, abychom žili spolu a měli děti.“ Takové jsou názory lidí ze světa.

M

ožná, že jsem staromódní, ale mě se to líbí tak, jak to vymyslel Bůh.

Věřím, že Bůh je pro manželství a že ten papír má váhu. Nejen před lidmi, ale
i před Bohem.

S

tejně tak je to s církví. Každý z nás někam patříme, do nějaké rodiny. Je jen

na nás, zda budeme mít s Bohem takový vztah, že uslyšíme Jeho hlas, když
nás povede do té nebo oné církve.

M

nohdy se stává, že lidé nejsou ve své církvi spokojeni. Začnou si stěžovat

a to vede k rozvracení. Věřím, že stejné je to v manželství. Pokud lidé
v manželství nehledají prospěch toho druhého, ale svůj vlastní, vede to
k rozvodům. Věřím, že Bůh není pro rozvod. Věřím, že Bůh je tak dobrý a tak
mocný, že pokud se lidé opravdu pokoří a poddají se Mu, mohou zachránit
i manželství, které se už potápí a vypadá, že už zachránit nelze.

M

áme přece velkého, mocného, živého Boha, který nás vede svým

Duchem Svatým. Stačí požádat a nechat se Jím vést.

S

tejné je to v církvích. Vždyť přece láska je to, co všechno překoná, vydrží,

nezastaví se. A tato láska je v nás. Začněme milovat druhé lidi, namísto toho,
abychom očekávali, že oni budou milovat nás. Věřím, že toto je klíčem ke
šťastnému manželství i k tomu, abychom si užívali života v církvi.

J

sme požehnaní, a tak můžeme být požehnáním. Vždyť přece dávat je lepší

než brát.
Skutky 20:35 Ve všem jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, podporovat
slabé a pamatovat na slova Pána Ježíše, protože On řekl: „Požehnanější je
dávat, než dostávat.“

pastor Iveta Kuklová

Ať vykoupení mluví!!!
Díky Ježíši, díky Jeho krvi, jsme vykoupeni. Vykoupeni z moci temnoty.
Je čas věřit této extrémní zprávě. Je čas věřit a jednat podle Božího Slova.
Když jsme vykoupeni, je čas se podle toho chovat.
Písmo nám říká, co máme dělat. Říká nám, jak se máme chovat a co dělat.
Někdo to může brát jako příkaz. Já osobně přijímám Boží Slovo jako rady
mého milujícího Otce, který ví nejlépe, co potřebuji a jak toho dosáhnout.
Proto se nemusím bát, že bych se stal jen zákonickým vykonavatelem Slova.
Nebojím se, že bych byl pod nějakým zákonem, protože já jsem již pod
milostí a tato milost mě zmocňuje dělat to, co Bůh říká, že mám dělat. Tato
milost mi dává sílu a důvod žít podle Božího Slova. Boží milostí jsem to, co
jsem. Nyní je potřeba tomu věřit a pak se podle té víry i chovat. Vždyť víra
bez skutků je mrtvá. (Jakub 2:26)
Žalm 107:1- 2 Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
Hospodinovi vykoupení ať o tom vyprávějí,…
Rád bych tento verš parafrázoval do moderní češtiny.
Ať vykoupení řeknou, ať vykoupení mluví, ať prohlašují Boží dobrotu!!!
Ať vykoupení nemlčí!!!
Vždyť jsme zvítězili skrze Ježíšovu Krev a skrze slova svého svědectví.
Zjevení 12:11 Ale oni zvítězili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo
svědectví svého, …
Zde je další místo, kde nám Pán říká, že jsme vykoupeni krví Ježíše a že je
potřeba mluvit. Ježíšova krev má ohromnou moc. Když je tato moc
aktivována vírou, která se projevuje mluvením, pak se tato moc uvolňuje a
jedná v náš prospěch. Pak se Boží milost, kterou již máme, projevuje
v našem životě zjevně.
Víra a milost jdou vždy ruku v ruce. Je potřeba věřit v Boží milost, v Boží
dobrotu a v Boží uschopnění.

Jsme spaseni a vykoupeni milostí skrze víru.
Efezským 2:8-10 Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami ze sebe:
dar jest to Boží. Ne ze skutků, aby se někdo nechlubil. Jsme zajisté Jeho
dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil,
abychom v nich chodili.
Milost se stala v Ježíši a my chodíme vírou. Vírou žijeme. Máme víru se
skutky, se skutky víry a tak je naše víra živá, mocná a mění naše životy, díky
Boží milosti.
1. Jan 5:4 Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to
vítězství, které přemohlo svět: naše víra.
Víra bez skutků je mrtvá a tak pojďme dělat skutky víry, pojďme jako Boží
vykoupení říkat!!!
Ať celý svět slyší, jak dobrý je Bůh!

pastor Vítězslav Kukla

Jsem vykoupený krví Ježíše.
Jsem uzdravený Ježíšovými ranami.
Jsem spravedlivý a jsem Boží spravedlnost.
Všechny mé potřeby jsou naplněné.
Čeká mě skvělá budoucnost.
Ten, který je ve mě (Ježíš) je větší než ten, který je ve světě.

Přemáhám a vítězím nad každou okolností, nad každým útokem.
Jsem Boží syn/dcera a vím, co mě čeká – očekávám dobré věci!

Samuel

Milé děti, jistě znáte příběh proroka Samuele.
Tato vystřihovánka vám ho připomene.
Je to snadné. Vystřihněte všechny díly skládačky
a složte z jednotlivých částí velké tiskací písmeno „S“
(počáteční písmeno prorokova jména). Pokud jste
postupovaly správně, fáze příběhu na sebe pěkně
navazují.

Tyto vystřihovánky pro vás připravila

Elena Zbořilová

