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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.

slovoviry@seznam.cz
vydalo: Biblické Centrum Víry o.s.
Členové redakce : Kukla Vítězslav
Kuklová Iveta

Jazyková korektura: Hana Petřinová

Slovo víry

Proč
se
netrápit

Mnoho věřících se denně trápí pro své nedokonalosti, chyby, omyly a hříchy.
Jsou to upřímní lidé, kteří se snaží žít čisté, smysluplné životy, které oslaví
Boha.
A přesto, spíše bych měl říci právě proto, jsou pod tlakem odsouzení,
nehodnosti a nečistoty.
Ano, věřící mají následovat Ježíšův příklad, ale nemají to činit svou vlastní
silou, snahou, úsilím. Mají důvěřovat Bohu, nikoli sobě, že On je mocen s nimi
pracovat a měnit je do Své podoby.
Dovolte mi, abych ukázal na jeden aspekt Nové Smlouvy.
V Nové Smlouvě je kladen důraz na Ježíše, nikoli na věřící. Ve Staré Smlouvě
museli lidé plnit Zákon, normy, kvóty a samozřejmě selhávali. V Nové Smlouvě
všechny požadavky naplnil Ježíš a skrze víru v Něj jsme je naplnili i my.
Galatským 3:11- 12 Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé
z toho, že „Spravedlivý bude žít z víry.“ V Zákoně ovšem nejde o víru, ale
o skutky: „Ten, kdo je plní, z nich bude žít.“
Neříkám zde, že je jedno, jak žijeme, naopak. To jak žijeme je extrémně
důležité. Jde mi však o proces, kterým chceme dosáhnout toho, abychom žili
podle Božích kritérií.

Když přeneseme požadavky na člověka, tak selže, ale když je necháme na
Ježíši, tak On nikdy neselže.
Křesťanství je o JEŽÍŠI, nikoli o lidské snaze. Je o víře v Ježíše a v Jeho moc,
která působí v nás.

Několik veršů na rozjímání:
Ježíš je naše vykoupení…
1. Korintským 1:30 Jen díky Němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší
moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením a vykoupením.
Jsem nové stvoření ANO v Ježíši.
2. Korintským 5:17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - hle, je tu
nové!
2. Korintským 5:21 On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám,
abychom se my v Něm stali Boží spravedlností.
Nežiji již já, ale žije ve mně KRISTUS.
Galatským 2:20 Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle,
žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Nahraď myšlení o sobě myšlením o Ježíši a budeš žít nebe na zemi .
Pokud zůstaneš zaměřen na sebe, pak nalezneš:
omezenost, nemožnost, nedokonalost, pády, chyby, omyly.
Když se zaměříš na Ježíše, odkrývá se ti:
svatost, dokonalost, čistota, všemohoucnost, milost, milosrdenství.
To je důvod proč se netrápit. Když jsme zaměřeni na Ježíše, vidíme, že vše je
možné.

pastor Vítězslav Kukla

Poslechni
hned!

„Když bylo za války s Búry obléháno město Ladysmith, rodiče malé Eveliny
v něm hledali ochranu. Evelina si hrála s druhými dětmi před domem. Pojednou
zavolala matka děti, aby šly domů. Hned poslechly. Bezprostředně nato
vybuchl na tom místě granát. Okamžitá poslušnost zachránila dětem život.“
Úryvek z knížky „Paprsky světla z temné Afriky“ J.R. Gschwend
Při čtení tohoto úryvku jsem si uvědomila, jak je životně důležité naučit děti
poslušnosti. Začala jsem pro naše děti používat srozumitelný povel: „Poslechni
hned!“
Když my, jako rodiče, chceme, aby nás naše děti poslechly, máme tím na
mysli, aby poslechly hned. Ne až si ještě pohrají, až ještě tohle udělají, …
Vím, že v běžných každodenních situacích není životně důležité, aby nás děti
poslechly hned. Ale je dobré, aby se to naučily. Až to bude potřeba, bude pro
ně jednoduché poslechnout hned, protože už to budou umět.

Pokud děti budou umět poslechnout své rodiče, potom pro ně nebude těžké
poslechnout Boha. To, co se učí v přirozené oblasti, bude pro ně jednoduché
použít v nadpřirozené oblasti.
Vlastně lépe řečeno, když děti poslouchají své rodiče, jsou poslušné Bohu
a jednají podle Božího Slova (Efezským 6:2-3).
Jak nejlépe děti učit tomu, co po nich chceme? Být jim příkladem. Pokud Bůh
po mě chce, abych něco udělala, pak Ho poslechnu a udělám to. Boha přece
znám a vím, že to se mnou myslí dobře a že nejlepší je poslechnout. Udělat to,
co mi říká, abych udělala, udělat to tím Jeho způsobem a nejlépe ihned.
Samozřejmě, že jsou případy, kdy Bůh k nám mluví a připravuje nás na věci.
Já zde však mluvím o jiném případu. Mluvím o tom, když vím, že mi Bůh říká,
abych něco udělala.
Dobrá rada nakonec: Nikdy se s Bohem nedohaduj! Bůh má vždycky pravdu.
Bůh je dobrý Bůh a myslí to s tebou dobře.

pastor Iveta Kuklová

KRISTUS nebo Zákon nebo zákon?
Učit ženě nedovoluji, ženy nechť ve shromáždění
mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se
podřizovat, jak to říká i Zákon.
podepsán bratr Pavel

Takto by zněly volně spojené dva verše ze dvou listů Nové smlouvy. Na
základě těchto veršů, 1. Korintským 14:34 a 1.Timoteovi 2:12, křesťanská
církev po staletí ženy umlčovala. Ačkoliv to zní, jako ze středověku, i v moderní
současnosti nesmějí v mnohých církvích ženy kázat a vyučovat.
Pojďme se teď na tyto dva Pavlovy verše z Písma podívat blíž. Začneme
v prvním listu do Korintu. V 11. kapitole mluví bratr Pavel o tom, že by ženy
měly nosit dlouhé vlasy a zahalovat si hlavu. O tomto tématu už bylo mnoho
napsáno, o zvyklostech v korintské církvi apod. Dnes chci jen upozornit na to,
že ve 2. verši 11. kapitoly mluví Pavel o tom, že je rád, že se církev v Korintu
drží TRADICE (také přeloženo jako pokynů, nařízení, předpisů), které církvi
předal. Saul byl člověk ZÁKONA a tradic. Studoval zákon, dodržoval zákon, žil
zákon a předpisy.
Apoštol Pavel, nové stvoření v Kristu, měl úžasné zjevení o novém stvoření
a o tajemství, jímž je Kristus v nás. Apoštol Pavel měl také zjevení o vykoupení
a o svobodě, kterou nám Kristus vydobyl. Pavel napsal: Vždyť Kristus je konec
zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Život apoštola Pavla je
úžasným příkladem pro všechny věřící. Přesto některá svá doporučení staví
Pavel na tradicích, obyčejích, zvycích jeho doby a jeho kultury. (1.Korintským
11:16).
Ženy nechť ve shromáždění mlčí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se
podřizovat, jak to říká i Zákon. 1.Korintským 14:34

Ze všeho nejdříve se chci v tomto verši zaměřit na jeho podstatnou část, která
nám obvykle uniká a to je: JAK TOMU ŘÍKÁ I ZÁKON. Na který zákon ze
Zákona se zde bratr Pavel, znalec Zákona odvolává? Kde v Bibli ve Starém
Zákoně je zákon, který mluví o tom, že se ženy mají podřizovat mužům?
Když mluví Pavel o podřízenosti ženy jejímu muži v Efezským 5:22 a Koloským
3:18 a Titovi 2:5 jedná se o vztahy a řád v manželství. Ženy se mají
v manželství dobrovolně podřizovat svým mužům, rozhodně ne tak, že muž má
vládnout nad ženou, jako její Pán a majitel. Podle Božího plánu má být mezi
mužem a ženou (v manželství) láska. V ní je respekt, úcta a vzájemná
vydanost.
Většina odkazů u veršů o podřízenosti ženy, je do Genesis 3:16. Ještě je snad
zajímavý odkaz do Numeri 30:3 až 13. Tam se mluví o slibech, které žena učiní
Bohu a jejíž manžel nebo otec, pokud je žena ještě dívka a žije v domě otce,
může její slib zrušit. Důležité tedy je, podívat se do Genesis 3:16. Po pádu
člověka, je člověk pod prokletím hříchu. Bůh nejdříve vyřkl kletbu nad hadem,
ďáblem, pak řekl ženě, že bude syny rodit v trápení a její muž nad ní bude
vládnout. Muži Bůh řekl, že kvůli němu je země prokletá a po celý jeho život
bude jíst z této země v trápení a země mu vydá jen trní a hloží. Kletba hříchu
přišla na zemi i na člověka. Na ženu stejně jako na muže.
Haleluja!!! Díky Bohu za vykoupení!!! Díky Ježíši Kristu za to, že nás vykoupil
z prokletí zákona. Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal
prokletí na sebe. (Galatským 3:13) Jsme vysvobozeni z prokletí zákona
i hříchu. Stůjme tedy pevně ve svobodě, kterou nám VYDOBYL Kristus. Naše
svoboda od hříchu a od zákona byla draze zaplacena Kristovou obětí.
Nenechme na sebe znovu vložit otrocké jho.
Pokud chce někdo trvat na tom, že muž má vládnout nad ženou, ať tedy trvá
i na tom že bude muž obdělávat půdu v potu tváře a bude sklízet jen trní
a bodláčí a jíst polní byliny. Pokud někdo chce trvat na nadřazenosti mužů,
protože to říká Zákon (tedy Mojžíšův), ať tedy zachovává celý Zákon
i s obřízkou. Pak už to ale není křesťanství, ale náboženství, ze kterého nás
právě Kristus vykoupil. Všimli jste si, že pokud se mluví o různých
náboženstvích, v naprosté většině je žena v podřadném postavení, člověk
druhé kategorie, který nemá stejná práva jako muž?
V židovství má stále žena podřadné postavení co se týká bohoslužebných
obřadů, a přístupu k Bohu. Křesťanství není náboženství, ale je to vzájemný
vztah Boha a člověka. Ježíše Krista a člověka. Ducha Božího a ducha člověka.
Ve slově člověk, je zahrnut muž stejně jako žena. Je to vztah lásky Otce
Stvořitele k člověku, kterého stvořil. Vztah Otce k synům a dcerám. Bůh učinil
člověka, aby byl Božím obrazem a nesl Jeho podobu.

Jako muže a ženu HO učinil. Muž nese podobu Boží. Žena nese podobu Boží.
Muž a žena nejsou stejní a přece oba, každý z nich specificky, vyjadřují Boha.
Mluvíme-li o biblické poddanosti žen mužům, mluvíme o poddanosti manželky
jejímu manželovi. Tedy svobodná žena, která nemá manžela, jemuž by se
poddala, podřídila, může ve shromáždění mluvit a vdaná ne? A ta, která je
vdaná a její muž není křesťan a nechodí s ní do shromáždění, se má poddávat
všem jiným mužům v církvi, ačkoliv jim nepatří jako manželka? Jen proto, že je
žena, mají nad ní bratři (křesťané) vládnout?
Všichni se v církvi poddáváme autoritám. Pastorovi, starším, vedoucím, atd.,
ale to neznamená, že ženy musí mlčet a nesmí mluvit, kázat nebo vyučovat jen
proto, že se narodily jako ženy.
Takže jsme si řekli, že Zákon nic o podřízenosti ženy neříká a pokud by měl
Pavel na mysli Genesis 3:16, víme, že z prokletí Zákona jsme vykoupeni. Je
možné, že by zde Pavel mluvil o zákonu z Talmudu, či z jiných doplňujících
židovských učení a tradic? Apoštol Pavel napsal také, že v Kristu není muž bez
ženy, ani žena bez muže a není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem
a svobodným, mužem a ženou. Pavel tady potvrzuje, že žena i muž jsou si
před Bohem rovni. Takto je Bůh stvořil. Každého z nich jinak, s jiným tělem,
s jinou rolí v manželství, s jiným úkolem, (muž například nerodí děti). Být ženou
neznamená, být vyloučena z účasti ve službě Bohu. Žena může Bohu sloužit
právě tak plně jako muž.
Příště o tom, že ne pouze bratři muži mají chvalozpěv, učení, zjevení, jazyk,
výklad.
Pavla Klingerová

Naděje, která dává víře křídla

Římanům 4:18 Abraham uvěřil v naději proti vší naději, takže se stal otcem
mnohých národů podle toho výroku: „Tolik bude tvého semene.“
V Abrahamově životě již nebylo přirozeně možné, aby měli se Sárou dítě. Vše
nasvědčovalo tomu, že se jeho sen nikdy nenaplní. Přesto se Abrahám svého
snu nikdy nevzdal. Dostal od Boha Slovo a byl si jist. Svou víru posiloval
chválením Boha (Římanům 4:20) a jednoho dne se skutečně dočkal narození
syna Izáka. Bylo mu sice již sto let, ale Bůh mu dal kromě syna ještě několik
desítek let života, aby svého syna mohl vychovat, najít mu manželku a vidět jak
se osamostatní.
Takový je náš Bůh: mocný, věrný, plný milosrdenství a dobroty. Dal za nás
Svého Syna Ježíše, a to nejen proto, abychom mohli žít po smrti v úžasném

Nebi, ale chce, abychom mohli žít Nebe již zde na zemi (Matouš 6:9). Bůh má
svůj plán pro každé své dítě. (Filipským 2:13).
Často mají lidé vlastní plány, sny a představy, jak svůj život prožijí; dokonce
i věřící, pro které by mělo být zásadní hledat nejprve Boží sny a Boží plány a ty
po té následovat, protože Jeho plány přinášejí pokoj, radost a opravdové
naplnění lidského života.
Pokud sen nebo vizi od Boha člověk skutečně nalezne, stává se, že lidé z jeho
okolí nebudou tento sen sdílet s nadšením. Také poražený nepřítel se od
stvoření světa snažil, snaží a bude snažit Boží plány zastavit a každého
věřícího od Boží přítomnosti oddělit. (Žalm 2) Je to však právě naděje, která
posiluje víru Boží sen nevzdat.
Co je to naděje?
Za pomoci slovníku Wikipedie jsem definici slova naděje formulovala takto:
naděje je pro člověka možnost (šance), že se zdánlivě neřešitelná situace,
problém, okolnost může zcela proměnit ve viditelný opak; tedy v něco
dobrého, výborného až excelentního. Naděje pak podporuje víru a vytrvalost.
Vytrvalost potřebujeme, protože nepřítelem Božího snu může být také čas.
Někdy člověk může vzdát svůj sen, protože je netrpělivý a připadá mu, že
čekání na změnu trvá příliš dlouho.
Podstatné je, aby věřící neměli víru ve své schopnosti, ale v Boha a v Jeho
Slovo.
Naše naděje a víra pak dává Bohu prostor jednat. I kdyby byla šance na
změnu 1% (na tvé straně) k 99 % (na straně okolností, které svědčí, že změna
již není možná), ba dokonce 0,01% ku 99,99%, Bůh tuto naději a víru poctí. On
je Bůh, který je vždy s námi, je velký a Jeho dobrota je nekonečná.
Pro tento svět mohou být tvrzení, že se ještě v dnešní době dějí zázraky, příliš
odvážná, ale pokud Bohu věříš, že On může naplnit sen, který do tebe vložil,
tak to udělá.
Stejně jako Abraham se posiluj ve víře chválením svého Boha. Měj před očima
denně Jeho Slovo a svůj sen. Jednoho dne se ten sen určitě naplní a přinese
to Bohu slávu!
Izaiáš 40:31
Ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako
orlice, běží, a však neumdlévají, chodí a neustávají.

Veronika Kulířová

UŽÍVEJ SI JEŽÍŠE
Jan 10:10b …Já (Ježíš) jsem přišel, aby život měli, a to v hojnosti.

Když se zamyslíš, co to znamená mít život v hojnosti. Určitě nevidíš,
smutného, sklíčeného, otráveného člověka. Myslím si, že vidíš osobu, která
je radostná, šťastná, plná života, plná energie přímo přetéká životem. Tak
vidím život v hojnosti já. Je to život, kde je o vše postaráno a člověk je úplně
svobodný žít a života si užívat.

Má rada je, aby sis užíval Ježíše každý den. Každý den začni s tím, že si
uvědomíš, že máš skvělého Boha, který je s tebou a na tvé straně.
Nepromarni ani jeden den tím, že by ses trápil. Mysli na to, jaký je Ježíš, jaký
je Otec, jaký je Duch Svatý a užívej si Jeho dobroty. Užívej si Ježíše. Věř mi,
Bůh to uvidí mnohem radši než smutný obličej Jeho dítěte, které nevidí, že
se Tatínek postará.

pastor Vítězslav Kukla

Milé děti,

připravili jsme pro vás obrázek štítu,
abyste si mohli vždy připomínat, že Bůh je s vámi.
Obrázek si vytiskněte a můžete si ho vymalovat
a každý den si připomínat Boží Slovo.

Efezským 6:16

Vezměte štít víry,
kterým můžete uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého.

„Když Bůh je s námi, tak kdo proti nám.“
Křesťanská konference v Plzni 13. – 15. listopadu 2014
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mírná změna začátků shromáždění vyhrazena
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Ubytování:
Při objednání uveďte, prosím, že jste účastníci Křesťanské konference
Ubytování v internátech Elektrotechnického učiliště,
ubytování objednávejte prosím na tel: 377 308 225
Cena 250 Kč osoba/noc
Informace na tel.: 737 107 003
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