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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

Před tebou je světlý zítřek!!!

Díky Boží milosti jsi dokonale spravedlivý. V Božích očích jsi nikdy nezhřešil.
Haleluja! To je ohromná zpráva!
Kristus na sebe vzal VŠECHNY tvé hříchy a tobě daroval svou spravedlnost.
Stal ses tedy Boží spravedlností.
2. Korintským 5:21 Nebo Toho, který hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem,
abychom my učiněni byli spravedlností Boží v Něm.
Všimněme si, že se tu neříká, že se staneme naší silou, snahou, nebo skutky
spravedlivými, ale učiněni. Kým? Samozřejmě Bohem, kdo jiný může
ospravedlnit? Jedině Bůh.
Římanům 8:33 Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje!
Samo o sobě je úžasné vědět, že Bůh mě vidí dokonale čistého.
Má to ale mnoho dalších výhod. Například:
Bůh zaslíbil, že znovuzrozením se náš život bude už jen zlepšovat.
Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až
je tu den.
Nestane se to ze dne na den, ale den za dnem. Naše cesty, naše životy
budou stále více prozařovány Jeho světlem, Jeho mocí, láskou a dobrotou.
Už nemusí nikdo z nás očekávat pohromy a děsy, ale lepší a lepší časy.
Svět se možná hroutí a otřásá v základech, ale my stojíme na jiném základu,
na jiné hoře, na neotřesitelné hoře – na Ježíši. Je to On, kdo nás vede.
Protože nás ospravedlnil, je náš život jako cesta ke světlu, nikoli do temnoty.
Každý den si připomínej, že před tebou je světlý, skvělý den a že zítřek bude
ještě lepší!

pastor Vítězslav Kukla

Jméno nad každé jméno
Jméno Ježíš je jméno nad každé jméno. Je úžasné, nádherné a jedinečné.
A my máme výsadu toto jméno používat.
Filipským 2:9-11 Proto i Bůh povýšil Ho nade vše a dal Jemu jméno, které je
nad každé jméno, aby ve jménu Ježíše muselo každé koleno pokleknout,
v nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk, aby vyznal, že Ježíš Kristus je Pán,
ke slávě Boha Otce.
Ve jménu Ježíš je veškerá moc. Ve jménu Ježíš máme autoritu, kterou
potřebujeme, abychom kralovali v životě a žili tak, jak Bůh pro nás připravil.
Abychom žili jako více než vítězové. Ježíš už zvítězil a my jen přivádíme toto
vítězství na svět.
Kdykoliv přijde jakákoliv okolnost do našeho života, máme tu výsadu použít
jméno Ježíš a s Ním i všechnu autoritu, kterou v sobě obsahuje. Mojžíš dostal
od Boha hůl, a když ji použil, rozestoupilo se Rudé moře. Stejně i my máme
k dispozici jméno Ježíš, před kterým každé koleno musí pokleknout, pokořit se
a vyznat, že Ježíš je Pán. Každý symptom musí před jménem Ježíš ustoupit.
Už jste někdy přemýšleli, proč má jméno Ježíš tak ohromnou moc? Protože za
tímto jménem je Ježíšův skutek, Jeho výkupné dílo na kříži. Ježíš byl poslušný
svému Otci, pokořil se až k smrti a dokonal vše až do konce.
Skutky 2:21 A stane se, že každý, kdokoli by vzýval jméno Pána, spasen
bude.
Skutky 3:16 A Jeho (Ježíše) jméno, skrze víru v Jeho jméno, dalo sílu, tomu
kterého vidíte a znáte, víra, která je skrze Něj dala (tomu muži) celé zdraví před
zraky vás všech.
Před mocným jménem Ježíš ustoupí každá nemoc, každý symptom.
Je to jméno nad každé jméno. Každá hora se před ním vrhne do moře.
Jméno Ježíš má moc zachránit, uzdravit a vysvobodit.
Jméno Ježíš je klíčem k vyslyšeným modlitbám. To mocné jméno to udělá.
Nemusíme to dělat my, ale Jeho jméno to udělá.
Jan 16:23 … Amen, amen,
VE JMÉNU MÉM, dá vám to.

pravím

vám, budete-li o něco prosit Otce

pastor Iveta Kuklová

NEJLEPŠÍ CESTOU
JE LÁSKA

Prvním ovocem ducha je láska. Je tím prvním, co se u znovuzrozeného
lidského ducha objeví.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku
jedni k druhým. (Jan 13:35)

Přirozená lidská bytost toho není schopna. Ten, kdo není obrácen,
nemůže milovat, dokud se nově nenarodí. My jsme však schopni
milovat, protože Boží láska byla vylita do našeho srdce (Římanům 5:5).
Nemusíme udělat nic víc než se rozhodnout, že se budeme řídit láskou
a ne lidskými pocity.
Nemusíme se modlit za lásku, je třeba, abychom vyznávali, že Boží
láska je v nás. Je třeba, abychom se neustále sytili Jeho slovem a rostli
v Jeho lásce.
Přirozená láska je sobecká. Myslím jen na to, co se týká mě, co je moje,
co já můžu mít a co bude prospěšné pro mě. Boží láska je však
nesobecká. Nezaměřuje se na to, jak druhého využít a co od něho
získat. Zabývá se tím, co JÁ mohu dát. Člověk, který odmítá takto
milovat, ztrácí to nejlepší, co Bůh nabízí.
Dovol, aby tě ovládala láska!
Když druzí urážejí tebe, ty neurážej je, ale naopak jim žehnej, žehnej
a žehnej.
Všechno souvisí s modlitbou a má to co dělat i s vírou. Za koho se máš
modlit? Za všechny lidi, o kterých víš, že tě mají rádi? NE!!! Modli se za
ty, kdo tě pronásledují, urážejí či ponižují. Děláš to? Jestli začneš,
pomůže ti to i v jiných oblastech.
A věř, že láska nikdy neselže, protože Bůh je láska. A díky Bohu se
nemusíme ničeho bát. Když chodíme v lásce, žijeme ten nejmocnější
život, jaký může být.
A tak zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z nich je láska.
1.Korintským 13:13

Iveta Tomášková

Zázraky naruby
aneb udělej to,
co ti Ježíš řekl.

Možná, že tě při čtení titulku napadlo, zda zázraky naruby neznamenají, že
Bůh udělá přesný opak toho, za co prosíme. Například, když prosíme za
finanční průlom, tak nám Bůh dá chudobu. Ne, takový náš Nebeský Otec
není. On řekl, že nikdy nedá svým dětem kameny, když prosí o chléb
(Matouš 7:9).
Zázrakem naruby je myšleno něco jiného. Něco, co můžeš udělat ty pro
svého Boha.
Matouš 22: 37-38
Ježíš řekl: „Budeš milovat svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší
a celou svou myslí. To je první a největší přikázání.“
Nevěřící lidé často spojují slovo zázrak s tím, že někdo udělá něco
neobvyklého nebo nečekaného. „Tonda se začal dobře učit, no to je zázrak!“,
zvolají rodiče, kteří jsou nadšeni radikální změnou svého dítěte.
Stejně jako já čekáš na průlom ve svém životě, v rodině, v národě. Toužíš po
tom a moc si přeješ, aby už Bůh konečně něco udělal. To je dobrá příležitost,
abys ty udělal něco pro Něho.
Možná je ve tvém životě špatný zlozvyk, o kterém nikdo neví. Možná ti někdo
hodně ublížil a je pro tebe těžké mu odpustit. Možná se stydíš kázat lidem
o Ježíši. Bojíš se platit desátky. Chceš pomáhat v církvi a zatím jsi nechtěl
dát svůj čas. Měl jsi už touhu něco rozjet, ale pořád nevíš, jestli už je vhodná
doba. Nějaké rozhodnutí dlouho odkládáš na potom, až přijde ta správná
chvíle…

Bůh sám vkládá touhy do našeho srdce. On sám dal každého na správné
místo, do správné doby a dal čas, který nám vše vyměřuje. Jedno české
přísloví říká: „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.“ Pro naše tělo je
pohodlnější věci posouvat a odkládat. Jednou to udělám: až budu mít dost
peněz, až budu mít víc času, až bude dobrá nálada, tak jim o tom řeknu…
Mnoho věřících mnoho věcí odkládá, čekají, vypráví o tom, co jim Bůh
zaslíbil, ale nikdy neudělají krok, aby se k tomu alespoň přiblížili. Čekají
a vyhlížejí velkou změnu, ale nedokážou změnit malé věci, které jim brání
v životě růst.
Chci tě povzbudit, abys takový nebyl.
Možná, že ti Bůh před nějakým časem řekl: „Změň to a to.“
Udělej to, co ti Ježíš řekl. Kdykoliv učedníci Ježíše poslechli, začali se dít
zázraky. Na svatbě v Káně Galilejské nalili na jeho pokyn do nádob vodu
a stal se první zázrak (Jan 2. kapitola).
Tvůj krok poslušnosti ti může připadat nepatrný a chvílemi i zbytečný.
A i když jsi již odhodlaný, mohou přijít myšlenky: „Je to možná banalita ve
srovnání s problémy v naší zemi nebo s celosvětovými problémy. Ježíši, je to
opravdu nutné udělat a musí to být právě dnes? Svět nutně potřebuje
změnit, už neodkládej to velké probuzení, ale ten svůj malý problém dnes
odložím, vždyť je to jen maličkost.“
Udělej to, co právě tobě Ježíš řekl. Pomocí Slova a Ducha Svatého odstraň
každou překážku, třeba jen nepatrnou, která stojí mezi tebou a Bohem.
Přiblížíš se tím ještě více k Bohu a On poté k tobě.
Některé změny dokážeš udělat hned. Možná, že budou věci, se kterými se
budeš muset dokonce i „poprat“, protože se ve tvém životě zakořenili
a nebude se jim chtít odejít. Ale s Bohem si vždy vítěz. On ti se vším
pomůže. Nejsi na to sám.
Pro tvé okolí bude tvé rozhodnutí možná malé, nepatrné, ale v očích tvého
Boha – Otce bude veliké, úžasné a jedinečné. Uvidíš, že On tvoje rozhodnutí
poctí. Pokud ty uděláš jediný krok, On jich udělá za tebe tisíc, protože tě
nesmírně miluje a touží po tom, abys Jeho plán pro tvůj život naplnil.
Izaiáš 49:16
Aj na dlaních vyryl jsem tě, zdi tvé jsou vždycky přede Mnou.
Veronika Kulířová

Jedna věc
Jsou věci důležité a jsou věci důležitější. Pak existují věci nejdůležitější,
které mají vždy prioritu. Věci, o které nechceme za žádnou cenu přijít.
Nikdo z nás nechce přijít o svou rodinu, přátelé, zdraví, zabezpečení. Ale
občas zapomínáme, že to vše je nám darováno naším Bohem.
Matouš 6:33 Ale hledejte vy nejprve království Božího a spravedlnosti Jeho,
a toto vše bude vám přidáno.
Existuje jedna věc, o kterou nikdo z nás nesmí přijít. Náš vztah s Bohem.
Náš čas strávený v Boží přítomnosti. Čas strávený v Jeho Slově. Toto je
nenahraditelné. Celý náš život vyvěrá z této jediné věci – z našeho vztahu
s Bohem.
Král David to popsal takto:
Žalm 27:4 Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy
nepřestal: Abych směl zůstávat v Jeho domě po všechny dny svého života,
abych se kochal v Hospodinově kráse a v Jeho chrámě Jej hledal.
Hledat Boha, vyhledávat čas v Jeho přítomnosti – to je to, na čem opravdu
záleží.
Proč o tom píši?
V dnešní době jsme neustále atakováni myšlenkami, obrazy, lidmi. Máme
mobily, jsme neustále k dosažení, neustále online na svých „smartphonech“
a tabletech, a tak jsme neustále obíráni o čas. O čas, který je přesně
definován - 24 hodin, 1440 minut na den. Co během nich prožijeme
ovlivňujeme právě my. Do čeho je investujeme záleží jen na nás.
Můžeme být atakováni, ale můžeme se bránit. Můžeme vypnout telefon,
tablet a odejít na klidné místo, kde nás nikdo nenajde. Je to jen na nás.

Existuje jedna věc, ta nejvzácnější!!!

pastor Vítězslav Kukla
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Kouzelné slůvko, které učíme děti používat již odmalička. V dospělosti,
jako by se nám toto slůvko vytratilo.
Pokud chceme mít naše modlitby vždy vyslyšené, je dobré si znovu toto
slůvko oživit.
Jakub 4:2
Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout,
bojujete a válčíte, ale NEMÁTE, PROTOŽE NEPROSÍTE.
Nemáte, protože neprosíte, říká Boží Slovo. O něco poprosit vyžaduje
pokoru a pokorným Bůh dává milost (Jakub 4:6), tedy Boží moc, Boží
schopnost vykonat to, k čemu nás Bůh povolal.
Bůh nám chce všechno dát, stačí jen požádat.
Žalm 2:8
Požádej mne, a dám národy, dědictví tvé, a končiny země, vládařství
tvé.
Jan 16:23-24
V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám,
budete-li o něco prosit Otce VE JMÉNU MÉM, dá vám to. Až dosud jste
o nic neprosili v Mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost
byla plná.
A proč nám to všechno chce Bůh dát? Aby naše radost byla plná. Bůh
chce, aby Jeho děti byli šťastné a užívali si veškerého požehnání, za
které Ježíš tak draze zaplatil.

Jediná záchrana pro všechny - JEŽÍŠ
Představte si, že jste zabloudili v hlubokém lese. Při hledání správné cesty
se potkáte s někým, kdo taky zabloudil. Je jasné, že jeden druhému
nemůžete pomoci, protože jste oba ztraceni. Možná, že máte nějaký nápad,
kterým směrem byste měli jít. Ten druhý však je toho názoru, že je třeba jít
zcela opačným směrem, abyste došli k cíli. Výsledek? Nejistota, zmatek,
bezradnost…
Když však při hledání místa, odkud jste vyšli, potkáte hajného tohoto revíru,
vypadá věc docela jinak. Ten se v lese vyzná a bez námahy vás přivede
k cíli.
Tento vymyšlený příběh můžeme uvést i na svůj život. My lidé jsme se
vzdálili od Boha a zabloudili jsme. Teď už nedokážeme najít cestu domů.
Doporučení tu je více než dost. Na náboženském poli se nabízí mnoho cest,
které mají vést ke štěstí, k nalezení smyslu života, k hlubšímu poznání atd.
Avšak všechny tyto rady pocházejí od lidí, kteří jsou sami daleko od Boha.
Nám může pomoci jen JEDEN: Ježíš, Boží Syn. Ten se stal člověkem, aby
mohl hříšné, zbloudilé a ztracené lidi zachránit a přivést zpátky k Bohu.
K tomu musel zemřít na kříži za naše hříchy. Ten, kdo se mu svěří, dá Mu
svůj život, opustí cesty světa a vejde úzkou branou, najde úzkou cestu, která
vede k věčnému životu.
Nebo i Kristus jednou za hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás
přivedl k Bohu.
1. Petr 3:18
Iveta Tomášková

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 šestá

BOŽÍ SLOVO A MODLITBA

Zcela zásadní význam pro duchovní růst křesťana má Boží Slovo a modlitba.
Je to pro každého člověka stejně důležité jako dýcháni.
Mnozí lidé dnes zpochybňují autoritu Bible, ke své vlastní škodě
(2. Petr 3:16).

BOŽÍ SLOVO
Autorita Bible
Celá Bible (Starý i Nový zákon) je Božím slovem a zjevenou Boží vůlí.
Bible je inspirována Duchem Svatým (2. Petr 1:21).
Bible je Božím Slovem (1. Tessalonickým 2:13).
Boží Slovo je pravda (Žalm 119:160).
K Božímu Slovu nelze nic přidávat ani z něj ubírat (Zjevení 22:18-19).
Boží Slovo trvá navěky (Matouš 24:35).
Boží slovo nemůže přestat platit (Římanům 9:6, Jan 10:35).
Vliv Božího Slova na tvůj život
Bible říká: „Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem
vycházejícím skrze ústa Boží“ (Matouš 4:4).
Boží Slovo má vliv na celý tvůj život a tvoji osobnost.
Skrze Boží Slovo jsi byl spasen (1. Petr 1:23).
Skrze Boží Slovo jsi přijal víru (Římanům 10:17).
Skrze Boží Slovo duchovně rosteš (1. Petr 2:2).
Boží Slovo proměňuje tvoje myšlení a tím i tvé jednání (Římanům 12:2).
Boží Slovo tě posvěcuje a očišťuje (Jan 15:3).
Boží Slovo tě udržuje imunním vůči hříchu (Žalm 119:11, 1. Jan 3:9 Boží
símě = Boží Slovo Lukáš 8:11).
Boží Slovo tě uzdravuje (Žalm 107:20, Přísloví 4:22).
Boží Slovo tě chrání od zlého (Zjevení 3:10).
Pamatuj, že nestačí Boží Slovo jen číst,
musíš mu i věřit (Židům 4:2) a
plnit jej – žít podle něj (Matouš 7:24-25, Jakub 1:22-25).
Vypěstuj si zvyk číst Boží Slovo každý den (Žalm 119:27).
Buď stále plný Božího Slova (Koloským 3:16, Jozue 1:8).
Miluj Boží Slovo a ochrání tě (Žalm 119:165, 92).
Směle a nahlas prohlašuj Boží Slovo – když je vyznáváš, tak se děje!
(Římanům 10:10, Přísloví 18:20-21).

MODLITBA
Modlitba zpřístupňuje Boží moc a slávu ve tvém životě. Když se Ježíš modlil,
nebe se otevřelo a Duch Svatý sestoupil.
Skrze modlitbu ti Bůh zjevuje svoji osobní vůli pro tebe (Jeremiáš 33:3), své
plány s tvým životem.
Skrze modlitbu přijímáš Boží požehnání (Matouš 7:7, Římanům 10:12).
Skrze modlitbu poznáváš Boží vůli pro svůj život.
Skrze modlitbu je uzdraveno tvé tělo (Jakub 5:15).
Skrze modlitbu jsi byl spasen (Římanům 10:10, 13).
Je více druhů modliteb
Modlitba víry (za své potřeby) (Jakub 5:15, Marek 11:24, 1. Jan 5:14-15),
modlitba přímluvy (za druhé lidi) (Efezským 6:18-19, 1. Timoteovi 2:1-4),
chvála a uctívání (Efezským 5:19),
díkučinění (děkování) (Filipským 4:6, Efezským 5:20),
modlitba sebevydání (Matouš 26:39),
modlitba hledání Boží vůle (Matouš 7:7 hledejte a naleznete, Jeremiáš
29:13),
modlitba v jazycích (v Duchu Svatém) (Juda 20)
a další …
Bez modlitby Bůh nejedná ani na této zemi ani ve tvém životě (Matouš
18:18, Matouš 6:10).
Bůh ti dal klíče od nebeského království (Matouš 16:19). Cokoli rozvážeš na
zemi, bude rozvázáno i na nebi a cokoli svážeš na zemi, bude svázáno i na
nebi. Jsi povolán uzdravovat nemocné a vyhánět démony (Matouš 10:1,8;
Marek 16:17-18, Lukáš 10:19).

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

Správný
směr
Dnes píši o jedné, velice důležité věci. Mám pocit, že mnoho
křesťanů se dívá špatným směrem.
Sledujeme svět, okolnosti, symptomy, zprávy plné hrůz a katastrof,
a tak nám může připadat, že náš Bůh není právě ve vítězné pozici.
Přesto, že to tak ve skutečnosti není.
Ďábel se snaží získat naší pozornost, abychom se věnovali jemu.
On touží po tom, aby ho lidé uctívali. Chce mít popularitu, chce být
vyvyšován. To je vše, oč mu celou dobu jde. Chce první místo, nic
míň.
Jsem přesvědčen, že se nemáme tvářit, že není, ale máme být
zaměřeni na Ježíše, na Jeho Slovo a na to, co On dělá. Pokud jde
o ďábla, potřebujeme vědět, kde je jeho místo – pod našima
nohama!
Lukáš 10:19 Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po
veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží.

Efezským 1:20-23
Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv Jej z mrtvých a posadiv na
pravici své na nebesích, 21 Vysoce nade všecko knížatstvo,
i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž se jmenuje,
netoliko ve věku tomto, ale i v budoucím. 22 A všecko poddal
pod nohy Jeho, a Jej dal hlavu nade všecko církvi, 23
Kterážto jest tělo Jeho a plnost všecko ve všech naplňujícího.
Když jsme si vědomi toho, kde je ďáblovo místo – pod našima
nohama –můžeme mít neustále upřený zrak k Ježíši.
Chci dnes každého povzbudit, abychom nedávali náš čas
a pozornost někomu, kdo jí není hoden. Naopak, pojďme celým
naším životem oslavovat Ježíše. Ať jsou naše modlitby plné slov
chvály a uctívání Ježíše. Ať je naše mysl plná Jeho Slova a naše
skutky vyjadřující naše srdce přetékající láskou.
Židům 12:1-2
Protož i my, takový oblak svědků vůkol majíce, odvrhouce všeliké
břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh
uloženého nám boje, 2 Patříce na vůdce a dokonavatele víry
Ježíše, kterýžto místo předložené sobě radosti strpěl kříž,
opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího.
Hleďme vždy vzhůru. Když se lidé dívají dolů, pak se hrbí
a vypadají, že táhnou těžké břemeno. Pohled vzhůru je spojen
s chvílí, kdy se chceme zhluboka nadechnout, kdy se cítíme
svobodní.
Bůh nás takto naplánoval, co je uvnitř je vidět navenek.
Udržujte správný směr, hlavu vzhůru a směle kupředu.

pastor Vítězslav Kukla

Kvíz
i

ážení čtenáři, tentokrát jsme si pro vás připravili malé kvízy.

Prvních pět z vás, kteří je všechny vyluští a pošlou odpověď mailem, od nás
obdrží knihy z produkce Biblického Centra Víry.

1.
O jaký verš se jedná – pošlete odkaz (například Jan 3:16)
V mně nsá lolyviv šejět edpř vřtosemín těsva, chybamo řped mní liby vtasí a
zehbúnoní v sálce.

2.
Které místo je pojmenováno po muži, který byl otcem Anaka.
Malá nápověda, slovo má 6 písmen ******

3.
V Písmu je muž, jehož jméno se vykládá: Boží bojovník. Dříve, ale měl jiné
jméno. Jaké?

Odpovědi zasílejte na adresu slovoviry@seznam.cz
Nezapomeňte uvést vaši adresu, abychom vám mohli knihy zaslat.

