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……………..BIBLICKÉ SLOVO……………. 
 

Tvoje síla 

je v Ježíši Kristu 
1 Korintským 4:20  Království Boží nezáleží v 
slovech, nýbrž v moci.  

Každý člověk je během svého života konfrontován 
se zlem. Na každém záleží, jestli proti zlu bude 
bojovat, nebo se mu poddá. Satan je zotročovatel 
národů a chce vládnout nad lidmi. Ježíš Kristus o 
něm řekl, že je to zloděj a vrah. Krade zdraví, čas i 
peníze. Působí ničení hmotných prostředků. 
Zabraňuje lidem aby poznali pravdu, která by je 
zachránila. Lidé nemají dost morální, duchovní i 
fyzické síly na to, aby proti lži a podvodům 
bojovali. Když přicházejí problémy, tak lidé často 
rezignují a ani se nesnaží získat svá práva, protože 
nemají k tomu dostatek síly.  

K překonávání překážek, k dosažení jakékoli 
pozitivní práce potřebuješ sílu. Ďábel tě chce o sílu 
připravit. Člověk slábne přirozeně stářím fyzicky, 
ale morálně a duchovně může slábnout, když nemá 
zdroj síly ze kterého může čerpat.  

Co způsobuje malomyslnost, zbabělost a slabost.  

1. Hříchy. Každý hřích člověka činí slabým. 
Rozkládá jeho duši i ducha. Člověk žijící ve hříchu 
není schopen bojovat za spravedlivé věci. Hřích 
oslabuje ducha, duši i tělo.  

Žalmy 31:11  V strastech pomíjí můj život, moje 
léta v nářku, pro mou nepravost mi ubývá sil a mé 
kosti slábnou.  

Král David v tomto žalmu vystihuje negativní vliv 
hříchu - ubývání sil, strasti, nářek, slabost 
v kostech.  

Člověk si nesprávně myslí, že příčinou slabosti, 
nemocí a únavy je jen špatná životospráva, špatné 
životní prostředí. Hlavní příčinou stárnutí a smrti je 
hřích. Kdyby člověk nezhřešil, žil by věčně. Hřích 
uvolnil v těle člověka zničující sílu.  

Římanům 6:23  Mzdou hříchu je smrt, ale darem 
Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem 
Pánu.  

Satan se snaží zesměšňovat lidi, kteří se chtějí 
vymanit z hříchu a prohlašuje o nich ironicky „to 
jsou ti svatí“, vysmívá se a chce lidi odradit, aby 
nečinili pokání. On dobře ví, že když se lidé 
vymaní z hříchu a uvěří ve svého Spasitele Ježíše 
Krista, získají tak věčný život a satan ztratí nad 
nimi svoji moc.  

Když zůstaneš ve hříchu a nebudeš s ním bojovat, 
pak nebudeš mít žádnou duchovní ani morální sílu. 
Budeš žít stále ve strachu. Hřích způsobuje strach, 
nemoci a duchovní smrt.  

Proto nejdůležitější ve tvém životě je odvrátit se od 
hříchu a činit pokání ze všeho zlého.  

Pokud není odstraněn hřích z tvého ducha, pak jsi 
podle Božího slova mrtev i když žiješ. Když však 
činíš pokání a uvěříš v Ježíše Krista, pak ti Ježíš dá 
nový život. (Kol. 2:13, Ef. 2:5,).  

1. Janův 5:11  A to je to svědectví: Bůh nám dal 
věčný život, a ten život je v jeho Synu.  

12  Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna 
Božího, nemá život.  

 

 

Stvořitel vesmíru Ti nabízí přátelství a věčný život. 

 



 

 

Aby člověk mohl žít vítězný život, musí se spojit 
s dobrým Bohem. Bůh ti dá vítězství jedině tehdy, 
když splníš jeho podmínky.  

Jakubův 4:7  Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se 
ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží 
se k vám.  

1 Petrův 5:6  Pokořte se tedy pod mocnou ruku 
Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.  

7  Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu 
na vás záleží.  

Nemůžeš zvítězit nad svými depresemi, nemocemi, 
nedostatkem, slabostí atd. pokud se cele nepodřídíš 
Bohu a nevzepřeš se proti zlu. V Ježíši Kristu je 
tvoje síla.  

Izajáš 43:2  Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, 
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li 
ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. 

 (JK) 

 

…………...……Z HISTORIE………….……….                   

 
Svitky od Mrtvého moře, neboli  
“Kumránské svitky” 
 
V roce 1946 jeden beduínský chlapec, který hledal  
ztracenou kozu, učinil úžasný objev. V jedné těžko 
přístupné pouštní jeskyni poblíž mrtvého moře na 
území dnešního Izraele, objevil asi deset 
válcovitých nádob, většinou prázdných. Jen jedna  
skrývala starodávné svitky. 
 
 

 
Pouštní jeskyně v Izraeli a
svitky Bible po 2000 let. 

 nádoby, které skrývaly 

 
Svitky přešly do rukou obchodníka se 
starožitnostmi, který je prodal profesoru Hebrejské 
univerzity v Jeruzalémě.  

Během několika let prohledali beduíni asi dvě 
stě jeskyní a nalezli stovky svitků a jejich 
fragmentů z let 150 př.n.l. až 68 našeho letopočtu. 
Okamžitě začali odborníci z celého světa s 
náročnou prací třídění, skládání, datování a 
dokumentování těchto rukopisů. 

Svitky jsou skutečným pokladem. Obsahují 
biblické texty téměř o tisíc let starší, než jsou ty na 
nichž se zakládají moderní vydání Bible. “Svitky 
od Mrtvého moře” se téměř neliší (až na 
gramatické rozdíly, které nemění smysl textu) od 
našich nejstarších rukopisů a to dokazuje, že Bible 
se po staletí a tisíciletí opisováním nezměnila. 
Takže dnes si můžeme v knihkupectví koupit Bibli, 
která je shodná - nezměněná od svého napsání. 

  
 
   Některé 

svitky jsou 
téměř 

neporušené. 
Z jiných zbyly 

desetitisíce 
fragmentů, 

které se musely 
třídit a skládat.     

    (VT) 
 


