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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

Boží ochrana!

V době, ve které žijeme, je více než kdykoli předtím, zapotřebí se chránit.
Bůh ve Svém Slově mluví o Jeho moci a Jeho ochraně proti útokům toho
zlého.
Vím, že mnoho věřících prožívá těžké období a právě proto chci, abychom si
uvědomili jak to vidí Bůh.
Věřím, že Bůh má pro svůj lid více než jen to, že nás vždy vyvede
z problémů, že zmizí symptomy a lidé začnou prožívat pokoj.

Věřím, že podle Písma můžeme žít ve zdraví, radosti, pokoji a bezpečí
neustále. Vím, že mnozí křesťané by byli rádi, kdyby se vždy rychle dostali
z toho, co je trápí. Chápu jejich postoje, ale proč se spokojit s něčím míň než
s tím, co pro nás Bůh naplánoval. Proč nežít lepší život.
Lékaři nám často říkají, že prevence je lepší než léčení. Amen, Amen
a Amen!!!
Pojďme se podívat na Boží prevenci. Mojí touhou je, aby věřící lidé uviděli,
co pro nás Bůh má a začali věřit, že mohou žít lépe než žijí dnes.
Lukáš 10:19 Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré
síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží.
2. Samuelova 22:3 Můj Bůh je má skála, v Něm úkryt nalézám, můj štít, roh
vítězství, můj hrad, má skrýš, mé vítězství - před násilím mě ochráníš!
Izajáš 54:17
Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří (neučiní žádné poškození)
a každý jazyk, jenž tě obviňuje, usvědčíš. Toto je dědictví služebníků
Hospodinových a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin.
Žalm 62:7 Jen On je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic
neotřese.
Zvýraznil jsem některá slova, abychom jasněji viděli Jeho vůli.
Boží vůle pro nás:
Vůbec nic nám neublíží.
Před násilím mě ochrání Bůh.
Nic proti mně mi neučiní žádnou škodu.
Život v nedobytném hradu, kde jsem v bezpečí.
Bůh má pro nás víc, než si myslíme. Je skvělé, že se vždy vypořádáme
se vším, co přijde. Ale co kdyby se to jen přiblížilo, ale nezpůsobilo nám to
ŽÁDNOU ŠKODU.
Dokonce bychom se ani netřásli strachem, protože bychom věděli, že jsme
v bezpečí!

pastor Vítězslav Kukla
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Nechme Boha, aby byl v našich životech Bohem a uvidíme Boží slávu.
Uvidíme, jak velký a mocný Bůh jedná v našem životě, jak proměňuje porážku
ve vítězství. Bůh je Bohem, který nám chce pomáhat. On je tu pro nás a čeká,
až Mu to dovolíme.
Izaiáš 1:19 Jestliže mě necháte, abych vám pomohl, jestliže jen poslechnete,
potom vás učiním bohatými! (Living Bible)
Tento překlad z Living Bible se mi moc líbí. Bůh nás zde vybízí: „Nechte mě,
abych vám pomohl.“
Mnohdy se sami lopotíme, snažíme se mít situaci pod kontrolou, děláme
všechno proto, aby se změnila a přitom by stačilo nechat Boha, aby nám
pomohl.
Bůh říká: „Požádej mě a já ti pomohu.“ V naší lidské přirozenosti je normální,
že pomáháme lidem, aniž by nás o to požádali. Ale Bůh takový není. Bůh je
dokonalý gentleman a nebude nám pomáhat, dokud Ho o to nepožádáme. On
určuje pravidla a na nás je, abychom na ně přistoupili. Protože Jeho pravidla
jsou pro nás dobrá.
Chtěla bych nás dnes všechny povzbudit, abychom nechali Boha, ať nám
pomáhá v každé situaci. On nám pomůže, poradí a když Ho poslechneme
a uděláme to, co nám říká, učiní nás bohatými. Nejedná se pouze o peníze.
Člověk, který nechá Boha, aby mu pomáhal, bude bohatý v každé oblasti
svého života.
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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 pátá

KŘEST DUCHEM SVATÝM A MLUVENÍ JAZYKY

Když po vzkříšení Ježíše Krista lidé reagovali na první veřejné kázání, řekl
jim apoštol Petr, aby činili pokání, nechali se pokřtít a přijali dar Ducha
Svatého (Skutky 2:38).
Stejně tak řekl Ježíš po svém vzkříšení učedníkům, aby čekali v Jeruzalémě,
dokud nebudou oblečeni mocí z nebe (Lukáš 24:49), aby přijali moc
Ducha Svatého (Skutky 1:8). Pak budou svědky vzkříšení Ježíše pro tento
svět.
Poslechli svého Pána a ve 2. kapitole Skutků přijali křest Duchem Svatým
a tím začala novozákonní církev (Skutky 2:4, Skutky 2:41-47).
Také Jan Křtitel vydal svědectví, že až přijde Kristus, bude křtít Duchem
Svatým (Matouš 4:11).
Křest Duchem Svatým je Božím plánem pro každého znovuzrozeného
křesťana. Bůh chce, abychom byli mocnými svědky pro Ježíše.
Každý znovuzrozený křesťan má v nitru Ducha Svatého (Římanům 8:9).
Křest Duchem Svatým je další úrovní Ducha Svatého v nás. Znovuzrození je
pro tebe, ale křest Duchem Svatým je pro lidi okolo tebe (Skutky 1:8).

Jak přijmou křest Duchem svatým?
1)
2)
3)
4)

Duchem Svatým křtí Ježíš Kristus (Matouš 4:11)
Věřící jsou pokřtěni Duchem Svatým při vzkládání rukou služebníků
(Skutky 8:15-17, Skutky 19:1-6)
Věřící jsou pokřtěni Duchem Svatým při poslechu kázání
(Skutky 10:44-47)
Vzhledem k tomu, že Duchem Svatým křtí Ježíš, můžeš přijmout křest
Duchem skrze víru v Boží zaslíbení kdykoliv a kdekoliv (Skutky 2:17)

Mluvení v jazycích – projev křtu Duchem Svatým.
Viditelným projevem křtu Duchem Svatým je mluvení cizími jazyky (Skutky
2:4; 10:44-46; 19:6). Někdy je to zpočátku pár slov, jindy rovnou celý jazyk
(jazyky). Jsou to buďto andělské nebo pozemské jazyky (1. Korintským
13:1). Když se modlíš jazyky (1. Korinstkým 14:4), svou myslí jim nerozumíš
(1. Korinstkým 14:2), Tvůj duch je však budován. Je třeba říci, že to
v žádném případě neznamená, že začneš používat cizí jazyk, který ses
naučil ve škole. Při křtu Duchem Svatým obdržíš okamžitě zcela nový
modlitební jazyk, kterému sice nerozumíš, ale kterým se Duch Svatý modlí
skrze tebe a Bůh tomu rozumí (Římanům 8:26-27).

Neznamená to, že se přestaneš modlit svým rodným jazykem, ale modlíš se
jak duchem, tak i myslí (1. Korinstkým 14:14-15).
Když se modlíš v jazycích, Duch Svatý se modlí skrze tebe a promodluje
Boží plán ve tvém životě a v životě ostatních lidí (Římanům 8:26-27). Lidé
jsou pak spaseni, uzdraveni a vysvobozeni, ty jsi ochráněn od zlého
a přijímáš mocné pomazání ke službě ostatním.

Každý se může modlit v jazycích.
Pavel prohlásil pod inspirací Ducha Svatého, že chce, aby se všichni modlili
v jazycích (1. Korinstkým 14:5). Víme, že ten, který to chtěl, byl spíše Duch
Svatý než samotný Pavel. Bůh nikdy nechce po lidech to, co by pro ně bylo
nemožné (Filipským 4:13, Koloským 2:10, Filipským 2:13, Efezským 2:10).

Křest Duchem Svatým ti otevírá cestu k dalším duchovním darům.
Je to např. proroctví nebo výklad jazyků (1. Korinstkým 14:13, 1. Korinstkým
14:31). Vyučování o darech Ducha Svatého je nad rámec tohoto kurzu, ale je
dobré vědět, že se ti otevírají nedozírné možnosti duchovního světa a Boží
moci.

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

Nejlepší antioxidanty na světě
S nadcházejícím podzimem začíná mnoho lidí posilovat imunitní systém
a preventivně předcházet nemocem. A tak i já přicházím s návodem, jak si
imunitní systém posílit a prodloužit si tak život.
Můžete třeba začít používat antioxidanty. Ale kde je vzít, aby nás to moc
nestálo?
Nejlepší antioxidanty najdeme v Božím Slově. Jsou jimi: láska, radost a pokoj.
Prvním antioxidantem je láska.
Jaká je opravdová Boží láska určitě všichni dobře známe z 1. Korintským 13:48. Není to pouhý pocit. Jestliže chodíme v lásce, nezadržujeme si neodpuštění
vůči lidem, kteří nám ublížili. Boží láska je rozlita v našich srdcích skrze Ducha
Svatého (Římanům 5:5). Dovolme jí, aby se dostala ven.
Efezským 4:26-27 „Hněváte-li se, nehřešte.“ Nenechte nad svým hněvem
zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.
Dejme věci do pořádku ještě týž den a zůstávejme v Boží lásce. Nedáme tak
prostor ďáblu, ale Bohu.
Dalším antioxidantem je radost.
Ne nadarmo nám Bůh radí ve Svém Slově:
Filipským 4:4 Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se.

Bůh věděl dříve, než na to přišli vědci, že když jsme radostní, jsme silní.
Nehemijáš 8:10 …radost Hospodinova budiž síla vaše.
Přísloví 17:22 Srdce veselé občerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený
vysušuje kosti.
A posledním antioxidantem je pokoj.
2. Timoteovi 2:22 …usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo
vzývají Pána z čistého srdce.
Boží Slovo nám říká, že o pokoj máme usilovat. Ze své vlastní zkušenosti jistě
víte, že mnohdy prožíváte pokoj a pak najednou přijde situace, která se vás
snaží o tento pokoj okrást. Díky Bohu, že v tom nejsme sami. Ve chvíli, kdy
jsme se jednou provždy smířili s Bohem, Bůh do nás vylil nejen svoji lásku, ale
zároveň i svůj pokoj. Pokoj, který převyšuje každé pomyšlení, pokoj, který má
vládnout v našich srdcích a pokoj, který má střežit naše srdce i mysl.
Jan 14:27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět,
já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!
Koloským 3:15 Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj.
Filipským 4:7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše
srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Filipským 4:4-9
Věřím tomu, že Boží Slovo má ohromnou moc. Jestliže chcete chodit ve zdraví
a žít dlouhý život plný Boží síly, čtěte denně verše o Boží lásce, radosti
a pokoji. Žijte toto Slovo ze srdce. Samo ve vás vykoná změny, které od něj
očekáváte. Není to žádná dřina a nic to nestojí.
(Inspirováno knihou „Live long, finish strong“ od Glorie Copeland)

pastor Iveta Kuklová

Jsi Božím dílem,
ale k čemu?

V dnešní době se objevuje velké množství lidí, kteří hledají sami sebe
a smysl života. Mnozí z nich jsou věřící.
My, jako Boží děti, nejen že jsme stvořeni k určitému cíli, ale na rozdíl od
světa nás Bůh vede k naplnění všeho, co pro nás připravil.
Nikdy nesmíme zapomínat, že On, náš Bůh, má mít první místo v našem
životě. Žít s Ním je prvotním účelem našeho bytí, teprve pak přichází vše
ostatní.

Matouš 6:33
Hledejte nejprve Boží království a Jeho spravedlnost, a toto vše vám bude
přidáno.
Žalm 37:4-5
V Hospodinu měj svoji rozkoš - On touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř
svoji cestu, doufej v Něj a On to učiní.
Pokud naším smyslem života a cílem bude On, nemůžeme to minout. Na
prvním místě nejde o to, co pro Něj děláme, ale že s Ním jsme. Bůh stvořil
lidi a jako jediné je nazval svými dětmi. Jsme více než služebníky, více než
kazatelé nebo pomocníci. To vše děláme, ale jsme hlavně Jeho dětmi.
Když objevíme, že naplnění je v tom, kdo jsme, pak nás Bůh povede dál.
Když naše jistota bude v Něm, v Jeho lásce k nám a v Jeho přijetí, nikoli
v našich činech, pak jsme v pozici, kdy víme, že to kým jsme, jsme získali
Jeho milostí.
Tato milost v nás působí, ujišťuje, vede, směřuje a také nás proměňuje.
Probouzí v nás touhy, které se mění ve skutky. Potom můžeme říci, že
přesto že jsme sami pracovali, nebyli jsme to ve skutečnosti my sami, ale
Jeho úžasná a mocná milost. Ta milost, Jeho dílo v nás, se projevila
a přinesla ovoce.
1.Korintským 15:10
Boží milostí jsem to, co jsem, a Jeho milost ke mně nevyšla naprázdno.
Pracoval jsem více než oni všichni, avšak ne já, ale Boží milost, která je se
mnou.
Nehledejte, co byste mohli dělat, aby to definovalo váš život i vás. Hledejte
Jeho a vše ostatní se změní.

pastor Vítězslav Kukla

Křížovka
Dnes po vás milé děti máme křížovku.
Ve verši dole je malá nápověda

Matouš 13:45 - 46 Nebeské království je, jako když kupec hledající krásné
perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co má,
a koupí ji.

Křesťanská konference

PRŮLOM

Plzeň 14.-16.listopadu

Všechna shromáždění jsou přístupná
pro nejširší veřejnost.
Vstup je zdarma.
Přichází nový čas Boží slávy v Čechách. Bůh vede církve do hlubšího vztahu
s Ním. Uvolňuje pomazání a dary Ducha sv. v mnohem větší míře, než
kdykoliv dříve. Povolává každého věřícího do mocné a nadpřirozené
evangelizace. Buď smělý a přijmi nové pozvání k průlomu!

Kazatelé :

Začátky shromáždění
Čtvrtek 14.11.
Pátek 15.11.
Sobota 16.11.

9.30 14 18 hodin
9
14 18 hodin
9
14
hodin

Mírná změna začátků shromáždění vyhrazena.

Miloš Kozohorský
Marcela Kozohorská
Tomáš Hrubý
Vítězslav Kukla
Procházkovi

Střední průmyslová škola dopravní (velký sál)
Karlovarská 99, Plzeň

Trasa: tramvaj č. 4, směr Košutka, zastávka „U Družby“ (autem směr Karlovy Vary)
Ubytování:
14.-16.11
Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň
Vejprnická 56, tel 377 308 225, www.souepl.cz (cena 250,-Kč za osobu/noc)
15.-16.11
V místě konference na internátech. tel 377 520 243
Pořádá Centrum víry Plzeň.
(cena cca 230,- Kč/noc za osobu)
Bližší informace na tel.: 737 107 003

