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_________Z HISTORIE________ 
 

NEJSTARŠÍ MODLITEBNÍ BUDOVA 
   Izraelští archeologové odkrývají nejstarší 
křesťanskou budovu na světě. Pochází ze 
třetího nebo čtvrtého století. 
   Byla objevena během rekonstrukce místního 
vězení ve městě Megiddu, místě známém 
z Nového zákona jako Armagedon – místo 
poslední bitvy, která bude na konci světa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podlaze můžeme vidět dvě ryby a jména 
lidí, kteří přispěli jako dárci. Například: Gianus 
= římský voják, který dal stůl a  
Aketus = žena, která dala peníze pro Ježíše. 
Podlaha bude rozebrána a zrestaurována.                        
Hetek, Tibor Grüll (historik) 
 

___________BIBLICKÉ  SLOVO______ 
 
Může víra pozitivně ovlivnit  

život člověka? 
Není jedno v co věříš a komu 

věříš. 
 
Žijeme v duchovně rozděleném světě. Dva 
duchovní světy stojí proti sobě. 
Satanovo království proti  Božímu království.  
Existuje dobro i zlo - dočasně.   
     Na počátku stvořil Bůh člověka, který měl 
důvěrný vztah s Bohem a nepochyboval o 
Jeho existenci. Pak přišel hřích. Člověk porušil 
vztah s Bohem a byl odseknutý od Nebe. Jeho 
duch zemřel a ztratil nadpřirozenou schopnost 
vnímat Boží existenci.  
  Nad světem začal panovat duch Zla - satan, 
který různými lživými způsoby obelstil člověka. 
Filosofie, náboženství, falešné uctívání 
nepravých bohů, to jsou všechno satanovy 
taktiky, jak dostat lidi od víry v živého a 
jediného Boha. Mrtvý duch člověka se nemůže 
kontaktovat s živým Bohem a duchovní svět je 
mu zastřen. Bůh je Duch a proto Ho nemůže 
mrtvý duch člověka vnímat. Od té doby musel 
člověk hledat Boha, protože Bůh se mu 
z viditelného světa skryl.  
   Bůh se dával poznat skrze zjevení jen 
určitým lidem – Mojžíšovi, králům, prorokům, 
později vyvoleným apoštolům atd. Tito Boží 
lidé byli obdaření Božím Duchem a byli  
prostředníky mezi Bohem a člověkem.  
    Pak Bůh poslal na svět svého 
jednorozeného a jediného syna Ježíše Krista, 
aby odstranil překážku a přerušený vztah 
mezi Bohem a člověkem. Ježíš musel 
odstranit hřích, který bránil v kontaktu 
s Bohem. Ježíš vzal na sebe všechny hříchy 
světa a proto byl podle zákona odsouzen a 
popraven. Ježíš odstranil jedinou překážku 
mezi Bohem a člověkem. Zemřel za naše 
hříchy a znovu obnovil vztah mezi člověkem a 
Bohem. Teď tento kontakt s živým Bohem 
může každý člověk získat, když uzná Ježíšovu 
oběť za své hříchy a uzná Ježíše za svého 
Spasitele a Pána. Teprve potom může vstoupit 
do vztahu s Otcem, Synem i Duchem svatým. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Kdo přijme Ježíšovu oběť a vyzná mu své 
hříchy, je Bohem omilostněn a Bůh mu jeho 
hříchy odpustí, protože Ježíš za tyto hříchy 
zaplatil svojí vlastní smrtí. Tak získá člověk 
znovu vztah s Bohem a získá věčný život. Bůh 
nadpřirozeným způsobem obživí jeho mrtvého 
ducha – takový člověk se narodí znovu ve 
svém duchu.  

                                                      
Sbor Víry v Budapešti 
  
Milióny lidí právě tuto 
zkušenost už zažily, ale 
mnozí nevědí, že něco 
takového existuje.  

Tato možnost získat věčný život je nabídnuta 
samotným Bohem i tobě. Neboť Bůh tak 
miloval svět, že dal svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný.  Bible, Jan 3:16. Jeho láska 
k tobě neskončila, i když v Boha nevěříš. 
Teprve až uznáš svoji vinu a poprosíš Ježíše 
Krista, aby ti odpustil hříchy, za které jsi měl 
trpět ty, pak teprve Ježíš Kristus vloží nový 
život do tvého nitra, znovuzrodí tvého mrtvého 
ducha a staneš se novým člověkem.  
Získáš právo stát se Božím synem a dcerou a 
dědicem veškerého požehnání. Můžeš Boha 
nazývat svým Otcem. Do té doby jsi oddělený 
od Boha a hrozí ti věčná smrt. Když se však 
obrátíš a uznáš svůj hřích, Bůh ti odpustí. 
Pokorným lidem dává Bůh milost, pyšným se 
protiví.  
   Využij této šance a smiř se s Ním, dokud je 
čas. Bůh pro tebe nechce zlo, ale dobro. Ježíš 
Kristus přišel, aby zmařil činy ďáblovy a 
připravil ti cestu do nebes. Chce tě osvobodit 
od všeho zlého, od zlého osudu, od kleteb, od 
nemocí.  
Poslechni si, co říká Bůh.  
Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám 
jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou 
to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci 
vám dát naději do budoucnosti. 
Budete mě volat a chodit ke mně, 
modlit se ke mně a já vás vyslyším. 
Budete mě hledat a naleznete mě, 
když se mne budete dotazovat celým 
svým srdcem.                        Jeremjáš 29:11-13 
  
Bůh se neschovává tomu, kdo ho hledá a 
touží po vysvobození ze svého trápení. 
 „Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo 
hledá,  nalézá,  a  kdo  tluče,  tomu  bude 
otevřeno.“ Mt. 7:8                                                                                                   
(JK) 

  __________SPORT_________  

 

      Michael Chang, bývalý úspěšný   
profesionální tenista o své víře v Boha : 

 
Když jsem poznal Pána byl jsem 

teenager. V tomto věku člověk hodně 
přemýšlí. Začíná si klást otázky typu : Proč 
jsem na světě ? Jaký to má smysl ? Proč 
se lidé honí za penězi, slávou a podobně? 
Narodil jsem se nahý a nic si z tohoto 
světa neodnesu. Něco na tom musí být. A 
ono je ! Odpovědí je Ježíš Kristus. Proto 
přišel na svět, aby nám dal své Slovo, a 
ukázal nám, jak žít naplno. 

 

 
 
Michaelovo rozhodnutí, udělat Ježíše 

Krista svým osobním Pánem a Spasitelem, 
není lehkovážné. „Mnoho lidí se mě ptalo, 
v čem je křesťanství jiné. Odpověděl jsem 
jim, že jde hlavně o osobní vztah s Pánem.“ 
 Michael říká, že víra v Boha byla 
hnacím motorem i v jeho úspěšné kariéře, 
kdy vydělal miliony dolarů a získal desítky 
titulů. „Uvědomuji si, že Bůh má nad vším 
kontrolu. Život je víc, než jen bouchání do 
žlutého míčku. Opravdová výhra přichází 
od Boha Otce. Jediná věc, která 
skutečně uspokojí nitro a život člověka, 
je vztah s Pánem Ježíšem Kristem.“ 
                                                            www.cbn.com 
 


