Pavel poukázal na vzkříšení Ježíše Krista Nazaretského,
který bude soudit svět. Okamžitě se v tehdejším
shromáždění projevila vlna odporu a posměchu. Lidé si
sami zvolili své božstvo a nechtějí přijmout jediného
pravého Boha a Spasitele Ježíše Krista.
1 Janův 5:20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám
schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý
Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho
Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

_________Biblické Slovo_________

Kdo je ten pravý Bůh?
Jaký je pravý Bůh a jak ho mohou lidé poznat? Na světě
je mnoho náboženství a mnoho různých filosofií, které se
snaží představit svého boha. Je vůbec možné rozpoznat,
která víra je pravdivá a která je jen výplod lidské fantazie?
Protože na tuto otázku mohou mít lidé různé názory a
každý se drží tzv. „své pravdy“ je těžké rozpoznat co je
pravdivé a co lživé. Řekové, pro jistotu uctívali mnoho
různých bohů, aby nikoho neurazili a pak tam měli
jednoho boha, který měl označení „neznámý bůh“. Apoštol
Pavel, když procházel Athénami si toho všiml a vysvětlil
tehdejším Řekům:
Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na
Areopagu a promluvil: "Athéňané, vidím, že jste v
uctívání bohů velice horliví.
Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel
si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: `Neznámému bohu´.
Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji:
Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je
pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé
vystavěli,
ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý;
vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i
všechno ostatní.
On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby
přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i
hranice lidských sídel.
Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad
nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a
přece není od nikoho z nás daleko.
`Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme´, jak to říkají i
někteří z vašich básníků: `Vždyť jsme jeho děti.´
Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že
božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata,
stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem.
Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli
pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této
neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil
den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže,
kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz,
když jej vzkřísil z mrtvých."
Skutky apoštolské 17:22-31

Všechna světová náboženství jsou produktem zlého
vzbouřeného padlého anděla - satana, který své myšlenky
vtiskl lidem, kteří neznají jediného pravého Boha Ježíše
Krista. Nebeský Otec je stejným Bohem jako Ježíš Kristus
Jeho syn a jako Duch svatý. Syn vykonává veškerou
autoritu na nebi i na zemi z pověření svého Otce. Otec i
Syn i Duch svatý jsou tři osoby, které jsou v naprosté
duchovní jednotě, ve které je společná vůle činit dobro.
Proto je řečeno, že pravý Bůh je dobrý. Falešní bohové
jsou zlí. Mluvíme tedy o jediném Bohu i když se projevuje
ve třech duchovních osobách s vlastním vědomím a
rozhodováním. Pro člověka je zcela nepochopitelné, že
mohou existovat tři osoby, které mohou mít dokonalou
harmonii a dokonalou jednotu ve všech rozhodováních.
Když rozhodne Otec, pak Syn a Duch svatý to bez
pochybování vykoná. Když něco rozhodne Syn, Otec mu
nechává plnou moc a souhlasí s Jeho rozhodnutím. Když
něco vykoná Duch svatý ze své vůle, Otec a Syn to
přijímají bez jakýchkoliv výhrad. Tato stoprocentní
dokonalá jednota vytváří dokonalého jediného Boha. Pro
člověka nepochopitelné, u Boha je to možné. Proto, když
se objeví nějaký další tzv. bůh, který není v jednotě
s jediným pravým Bohem, pak je to falešný bůh. Každé
náboženství má své falešné bohy. Tito falešní bohové jsou
duchovní bytosti - padlí andělé, kteří dříve než byl stvořen
svět odpadli od pravého Boha. Lidé po hříchu Adama
ztratili věčný život a duchovní schopnost rozpoznávat mezi
pravým a falešným bohem. Proto uctívají různé božstva a
osobnosti, protože neznají jediného pravého Boha.
Pravý Bůh se projevuje láskou, milostí, pravdou. Je to
Bůh, který miluje život, sám je zdrojem veškerého života,
ochraňuje život a zachraňuje ty, kdo Ho o to prosí.
Falešní bohové nenávidí život, pro své náboženství vraždí
všechny odpůrce, kteří s nimi nesouhlasí, nenávidí pravdu
a vyvolávají v lidech obrovskou vzpouru proti pravému
Bohu. Falešní bohové - padlí andělé ovládají velké masy
lidí a vedou je k vzájemné nenávisti a do válek. Falešní
bohové se projevují nenávistí proti člověku a všemožně ho
terorizují. Vytvářejí situace, aby se lidé dostali do
duchovní vzpoury vůči Ježíši Kristu, proti Izraeli, Bohem
vyvoleném národu. Mnohé živelní pohromy jsou také
dílem těchto duchovních sil zla.
Pravý Bůh pomáhá lidem a ochraňuje je. Není v Jeho
zájmu zničit své stvoření, ale zachránit ho. Boží soudy pak
mají za cíl zničit veškeré zlo ať už duchovní zlo, nebo i
lidské zlo a uchovat pro věčný život všechno dobré.
Pravý Bůh je milující bytost.
Každý člověk se může svobodně rozhodnout jestli bude
podporovat dobro, nebo zlo. Podporovat dobro a přijmout
jediného pravého Boha Otce a Jeho Syna Ježíše Krista
znamená život, odmítnout Ježíše Krista znamená smrt.
Vyber si život, nebo smrt.
Jan 17:3 A život věčný je v tom, když poznají tebe,
jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše
Krista.
JK
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Allyson Felix

Allyson Felix (* 18. listopadu
1985, Los Angeles, Kalifornie,
USA) je americká sportovkyně
atletka-sprinterka, olympijská
vítězka z Letních olympijských
her 2008 v Pekingu a
šestinásobná mistryně světa. z
let 2005 (1 titul), 2007 (3 tituly)
a 2009 (2 tituly).
Lehké atletice se věnuje od
svých 9 let. Svoji první
stříbrnou olympijskou medaili
získala na LOH 2004 v Aténách
ve sprintu na 200 metrů časem
22,18 s. Tento svůj úspěch
zopakovala i o čtyři roky
později v Pekingu. Mistryní
světa v běhu na 200 metrů se
stala poprvé ve věku 19 let na
Mistrovství světa v atletice 2005
v Helsinkách (jakožto nejmladší
žena v historii šampionátu),
tento svůj úspěch zopakovala i
na Mistrovství světa v atletice
2007 v japonské Osace časem
21,81 sekundy (což byl její
tehdejší osobní rekord), a potřetí
na Mistrovství světa v atletice
2009 v Berlíně.

Allyson Felixová na Mistrovství světa v atletice 2007 v japonské Osace
Na Mistrovství světa v atletice 2007 v Osace se stala druhou ženouatletkou, která na jednom mistrovství získala tři zlaté medaile. Dvě
zlaté získala v obou amerických štafetách na 4x400 metrů i na 4x100
metrů.
Po druhém zisku titulu mistryně světa v běhu na 200 metrů v Osace
toužila svůj úspěch zopakovat i na Letních Olympijských hrách v
Pekingu, zde ale získala pouze stříbrnou olympijskou medaili za první
Jamajčankou Veronicou Campbellovou. Zlatou olympijskou medaili si
z Pekingu odvezla pouze ze štafety na 4x400 metrů.
Na Mistrovství světa v atletice 2009 v Berlíně, nastoupila na trati 200
metrů a v americké štafetě na 4x400 metrů. Už v kvalifikacích na trati
200 metrů její nejlepší čas napovídal, že je připravena na své třetí
vítězství v řadě, což se jí nakonec opravdu i podařilo.
Se šesti tituly mistryně světa se jedná o jednu z nejúspěšnějších ženatletek v historii světových šampionátů v lehké atletice všech dob.

Neumím si představit svůj život bez Ježíše. Neumím si
představit, že bych se ráno probudila a jen tak
proplouvala životem bez něho, protože on je můj život a
já žiju pro něj. Ježíš zemřel na kříži i kvůli mým
hříchům. Přijala jsem jeho odpuštění a dostala tak nový
život, který dává opravdový smysl.

