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Věřil bys tomu, kdybys od někoho slyšel, že 
chytrý telefon může existovat a fungovat se 
všemi aplikacemi bez nějakého výrobce? 

Představ si, že by explodovala nějaká tis-
kárna a že při tom vznikl samovolně mno-
hasvazkový lexikon? 

Vědci poukázali na to, že genetický kód ži-
vých tvorů je tisíckrát složitější než nějaký 
lexikon nebo chytrý telefon. A to máme věřit 
tomu, že život vznikl díky nějaké vesmírné 
explozi? I když každý ví, že exploze způso-
bují jen smrt a zkázu? 

Nebo má pravdu Bible? 

»Jeho věčnou moc a božství, které jsou nevi-
ditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když 
lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají vý-
mluvu.« [Římanům 1, 20] 

Jen o tom pouvažuj. Oči měly vzniknout 
náhodou. A k tomu mozek a nervy v celém 
těle, celý organismus… Ve škole jsme se 
učili: »Věda to dokázala«, ale přitom nic 
nedokázala! Vědci nejsou schopni vysvětlit, 

jak v těle mohou vznikat základní stavební 
prvky bílkovin! Už jen tento malý dílek je tak 
komplikovaný, že to zcela vylučuje možnost 
vývoje! Lidské tělo nemohlo vzniknout vývo-
jem! Co tu bylo nejdřív – srdce, nebo krev? 
Ale bez srdce není žádná krev a bez krve 
není žádné živé srdce! Bez sebe být nemo-
hou! Jednoduše to nejde! Musí být nějaký 
Bůh Stvořitel, který nás stvořil! 

Podívej se na zázrak, když roste malé dítě a 
přijde na svět! A to mělo vzniknout náhodou 
a z ničeho?! 

Podívej se na krásu západu slunce a na 
hvězdné nebe. Tvoje vlastní logika ti řekne: 
Musí tu být nějaký Stvořitel! Inteligenci může 
vytvořit jen někdo, kdo je sám inteligentnější 
než my. Vesmír mohl stvořit jen ten, kdo má 
jiné možnosti, než my sami – všemocný Bůh! 

Proč můžeme vidět stvoření, ale už ne Stvo-
řitele? Logika mi říká: 

Bůh nemůže být součástí svého stvoření. 
Kdysi jsem si postavil motorku. Jako výrobce 

1. Důkaz o Bohu:  
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motorky mě nemůžeš hledat v nádrži, nebo 
mě analyzovat v převodovkovém oleji. Jsem 
jiný, než je moje motorka. Logika říká: Bůh 
musí být jiný, než jeho stvoření. Boží slovo 
(Bible) říká: 

»Bůh je Duch.« [Jan 4, 24]

Definice: To, že je Duch, znamená, že je jiný 
oproti všemu ostatnímu, co kdy bylo stvoře-
no. 

Jako ten, který hmotu stvořil, nemůže být 
hmotný. Jako tvůrce všeho viditelného, ne-
může být Bůh viditelný. Musí být tedy nevi-
ditelný.  

Ale Bůh je osoba. Inteligentní, kreativní, vše-
mocná a milující harmonii. To a mnohem víc 
může člověk poznat, když pozoruje stvoření, 
protože stejně jako má umělec ve svém díle 
určitý rukopis, tak Bůh zjevuje své neviditel-
né bytí a svou božskou moc ve stvoření. 

Pohleď na stvoření a pozorně naslouchej 
tomu, co volá! Podívej se na hvězdné nebe, 
na západ slunce, pozoruj lesy, louky, ptáky… 

»Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha 
hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává 
jeden den druhému, noc noci sděluje poznat-
ky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový 
hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí ce-
ličkou zemí, zní jejich hovor po širém světě.« 
[Žalm 19, 2–5] 
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Ani ten nejchytřejší člověk nedovede před-
povědět budoucnost. Nikdo neví, co se sta-
ne za měsíc nebo za 100 let. Díky Božímu 
zjevení předpověděli lidé v Bibli události a 
všechny se do puntíku naplnily. Dokonce se 
plní biblické předpovědi před našima očima. 

Uvedu příklad: Učedníci se jednou Ježíše 
ptali na znamení konce světa. Jeho odpověď 
je mimořádně zajímavá! Ježíš poukázal na 
to, že ve všech dobách byly a budou vál-
ky, nemoci, pandemie, přírodní katastrofy, 
tsunami, hlad atd. ALE: Ježíš oznámil, že to 
vše bude jako by na svět přišly »porodní bo-
lesti těhotné ženy“. 

»Ale to vše bude teprve začátek bolestí.« 
[Matouš 24, 8]

Co tím chce Ježíši říci? Je to jednoduché. 
Porodní bolesti přicházejí ve stále kratších 
intervalech a jsou stále silnější. Přesně o to 
zde jde. A když se podíváme na tento svět a 
přečteme si zprávy nebo statistiky, nestačí-
me se divit. Ježíš si nemohl vybrat lepší pří-
klad, aby popsal, co se přesně v naší době 

stane. Tornáda byla v Americe vždy, ale teď 
jejich období začíná dřív, končí později a jsou 
stále ničivější. Nebo záplavy: Před pár lety 
přišla stoletá voda. Říká se tomu tak, protože 
tak velké záplavy přicházejí velmi zřídkakdy. 
Ale jen o osm let později přišla další »stoletá 
voda“. Pak vidíme obrovské záplavy v New 
Orleans, ve Fukushimě a několik dalších vln 
tsunami vyděsilo svět. Když jsem byl mladý, 
nikdy jsem nic o tsunami neslyšel. Nemoci 
tu taky byly vždy, ale co se děje za poslední 
roky? Ptačí chřipka, prasečí mor nebo ne-
moc šílených krav, ale to nikdy nepostiho-
valo lidi v takové míře jako teď koronavirus. 
Už chápeš, že si Ježíš nemohl vybrat lepší 
příklad než »porodní bolesti těhotné ženy«?  

Bible je plná proroctví, které se vždy přesně 
plní. Dokonce biblický Daniel předpověděl 4 
největší světové říše. Tady byla předpově-
zena globální světová politika a přesně tak 
se to také stalo. Pokud si chceš prohloubit 
znalosti o proroctvích, přihlas se k biblické-
mu kurzu zdarma. 

2. Důkaz o Bohu:
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Bůh předpověděl celé světové dějiny, a je 
proto schopen předpovídat naprosto kon-
krétní věci. To, že se předpovědi vyplnily, do-
kazuje, že Bible jako Boží slovo je pravdivá 
a věrohodná. 

Bible sestává z 32 176 veršů. Z toho se více 
než 6 400 týká proroctví a jejich naplnění. 
Většina z těchto proroctví se už naplnila!

Biblické předpovědi a jejich jednoznačné 
naplnění dokazují, že jen Bible je zjevením 
všemohoucího a vševědoucího Boha a ne 
žádná jiná náboženská kniha, neboť tento 
důkaz o Bohu je obsažen jen v Bibli. 

Bible je sbírkou velmi starých spisů. Ale díky 
plnícím se předpovědím je aktuálnější než 
denní tisk! Čti si v Bibli, protože je to Boží 
slovo pro tebe a týká se tvé záchrany a věč-
ného života. 

Rádi ti zdarma zašleme knihu »Důkaz o 
Bohu“, kde najdeš mnoho dalších informací 
k tomuto tématu. Tato kniha je velmi přínos-
ná, aby člověk získal správný pohled na Bibli. 

Vzadu v této brožurce si můžeš dokonce ob-
jednat Bibli zdarma! 

S tím, kdo zná důkaz o Bohu v Bibli s pro-
roctvími a naplněními, mohu jít o krok dál. 
Více než 330 předpověďmi oznámil Bůh to, 
že se stane člověkem. Dával o tom lidem vě-
dět díky různým prorokům v různých dobách. 
Věčný Stvořitel přišel na tuto zem v Ježíši 
Kristu! 

»Bůh byl v Kristu « [2 Korintským 5, 19 CSP]

Uvědom si to! V Ježíši Kristu přišel na tuto 
zem Bůh, aby nám otevřel dveře do svého 
věčného království! 

V podstatě Bůh díky své vševědoucnosti 

viděl budoucnost už před stvořením světa 
a vytvořil »panoramatický obraz« svého bu-
doucího života na této zemi a z tohoto ob-
razu udělal puzzle s 330 dílky. Tyhle dílky 
skládačky pak později zjevil svým prorokům, 
kteří vše písemně zaznamenali, abychom si 
to dnes mohli přečíst. Chceme ti ukázat ale-
spoň dva dílky z této velké 330 dílkové sklá-
dačky. Jsou to ty nejjednodušší a nejsnáze 
pochopitelné. 

Místo Ježíšova narození bylo předpovězeno 
500 předtím, než se to událo, prorokem Mi-
cheášem. 

3. Ztělesněný důkaz o Bohu

2. Důkaz o Bohu:
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»A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší 
mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž 
bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpra-
dávna, ode dnů věčných.« [Micheáš 5,1]

Důvod, proč Ježíš trpěl a zemřel na kříži, byl 
předpovězen 700 let před samotnou událostí 
prorokem Izajášem. 

»Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, 
zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel 
pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás 
se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl 
pro nepravost nás všech.« [Izajáš 53, 5–6]

Nalezené svitky, které se našly v Kumránu, 
dokazují, že tyto předpovědi byly napsány 
staletí předtím, než skutečně Ježíš žil. Tím 
je vyloučen podvod a manipulace. 

Celý Ježíšův život, jeho smrt, vzkříšení a 
mnoho dalšího byly předpovězeny ve spi-
sech, které byly sepsány staletí před dobou, 
ve které Ježíš žil!   

Když pak Ježíš přišel, skládal dohromady 
jednotlivé díly puzzle a naplňoval jednu před-
pověď za druhou! Tak může každý člověk až 
dodnes díky Ježíši získat správný pohled na 
Boha a pochopit, že Ježíš je ten předpově-
zený Mesiáš! Ale Ježíš není jen součástí pro-
roctví a jejich naplnění, ale on sám některé 
věci předpověděl, které se dnes plní a plnit 
budou, jak jsme zrovna viděli! 

Kdyby sis kladl otázku: »Ježíši, ty varuješ 
před falešnými proroky, před úpadkem círk-
ve a ve všech náboženstvích… ale prosím 

dej nám důkaz, proč bychom měli věřit zrov-
na tobě?!« Na to má Ježíš velmi zajímavou 
odpověď: 
»Říkám vám to již nyní předem, abyste po-
tom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to.« 
[Jan 13,19]  

Ježíš neříká: »No prostě musíš věřit!« Ježíš 
totiž ví, že existuje mnoho svodů. Ježíš ví, 
že musíme být skeptičtí. Ježíš nás dokonce 
žádá, abychom byli opatrní a kritičtí! Je to 
přece jednoduché! Ježíš nám dává přesvěd-
čivý důkaz o Bohu! Předpovídá nám věci 
dopředu a my se můžeme podívat zpět a po-
ložit si otázku, co z předpovědí se naplnilo. 
A co vidíme? Že se vše naplnilo přesně tak, 
jak to Ježíš předpověděl. Vše, co řekl o své 
vlastní smrti, vzkříšení, vylití Ducha a zničení 
chrámu v r. 70 n. l. Ježíš také předpověděl 
celosvětové pronásledování křesťanů dřív, 
než vůbec nějací křesťané existovali. Ježíš 
také předpověděl, že se jeho slovo rozšíří po 
celém světě dřív, než první křesťané existo-
vali a Ježíš také předpověděl konkrétní zna-
mení doby konce – a všechno, co řekl, se 
dnes naplňuje!

Kdo je Ježíš?  
Když byl Ježíš zatčen, utekli všichni učední-
ci, aby si zachránili život. Petr Ježíše zapřel. 
Schovali se a zamkli se, protože měli strach, 
že i oni mohou být popraveni. To vše je po-
chopitelné a je to vylíčeno věrohodně. 

Když Ježíš vstal z mrtvých a zjevil se prvním 
učedníkům, ti druzí jim nevěřili ani slovo! I to 
je zcela věrohodné. 
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Co se ale náhle stalo, že z ustrašených 
učedníků byli najednou lidé, kteří svědčili o 
Ježíšově vzkříšení? Dělali by to, kdyby Ježíš 
opravdu nevstal z mrtvých? Učedníci za to 
byli ochotni položit i vlastní život! Člověk ne-
položí život přece za nějakou lež. 

Když se vzkříšený Ježíš zjevil ustrašeným 
učedníkům v zamčené místnosti, vyznal i po-
slední pochybující Tomáš: 

»Můj Pán a můj Bůh!«

Ježíš ho tentokrát neopravil. Řekl jim to pře-
ce už za svého života.

»Ježíš mu odpověděl: Tak dlouho jsem s 
vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, 
vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám 
Otce?« [Jan 14,8]

Znáš proroctví, které bylo dáno o 700 let dří-
ve? 

»Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán 
syn, na jehož rameni spočine vláda a bude 
mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bo-
hatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.« [Izajáš 
9,5]

Syn bude nazván věčným Otcem! Kdo je Je-
žíš doopravdy?

Učedníkům se rozsvítilo a vyznali: »Můj Pán 
a můj Bůh!« [Jan 20,28]

Pavel později napsal: »… neboť Bůh byl 
v Kristu, když smiřoval svět se sebou.« [2 
Korintským 5,19 CSP] 

To, že Bůh na sebe vzal lidskou podobu, není 
napsáno teprve v Novém zákoně. Jan říká: 

»Boha nikdy nikdo neviděl.« [Jan 1,18]

Jako ducha nemůžeme Boha vidět. Ale v ráji 
měl Bůh v lidské podobě společenství s prv-
ními lidmi. Bůh byl v Kristu, když stvořil svět 
(Koloským 1,15). Bůh měl lidskou podobu, 
když měl společenství s prvními lidmi, Bůh 
se v lidské podobě také setkal s Abrahamem 
a Bůh v Ježíši byl jako člověk i na tomto svě-
tě! 

Ježíš je ztělesněný důkaz o Bohu. Ježíš řekl: 

Ježíš mu odpověděl: »Tak dlouho jsem s 
vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, 
vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám 
Otce?« [Jan 14,9]
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Ježíš před svou smrtí řekl: »Amen, amen, 
pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale 
svět se bude radovat; vy se budete rmoutit, 
ale váš zármutek se promění v radost. Žena, 
když rodí, má zármutek, neboť přišla její ho-
dina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na 
soužení pro radost, že na svět přišel člověk. 
I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však 
opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost 
vám nikdo nevezme. V onen den se mě ne-
budete 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.« [Jan 16, 20 – 24] 

Kdo pochopí, že Ježíš je skutečně Bůh a že 
Ježíš byl ukřižován, zemřel a vstal z mrtvých, 
má důvod k radosti! Protože k Ježíšovu utr-
pení, smrti i vzkříšení byl důvod. Ježíš zemřel 
za naše hříchy, abychom nemuseli dostat od-
platu, kterou si zasloužíme! Jen díky Ježíši 
můžeme získat odpuštění svých hříchů a za-
čít nový život v harmonii s Bohem. Díky vzkří-
šení z mrtvých je tato skutečnost potvrzena. 
Už jen to je důvodem k chvále vykoupených 
lidí. Je to úžasná blaženost a radost!

Ale »dokonalou radost«, říká Ježíš, proži-
jeme, když vzkříšeného Ježíše zažijeme 
ve svém životě. Například díky konkrétním 
vyslyšeným modlitbám. Vyslyšené modlitby 
jsou další důkazy o Bohu!

Jásali jsme, když jsme prožili následující udá-
losti: Jednou ve středu večer jsem se zoufale 
modlil o řešení ohledně otopného systému 
v naší modlitebně v Asele (Švédsko). Neměli 
jsme peníze na nový otopný systém a zima 
se blížila. Následující den jsem byl v jedné 
vývařovně pro chudé lidi a čekal jsem, než 
jsem měl mít zamyšlení. Najednou si ke mně 

4. Důkaz o Bohu:
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přisedl cizí člověk a začal mi něco vykládat 
o otopných systémech! Zíral jsem na něj ne-
chápavě! Abych to zkrátil: Řekl: »Boží Duch 
mi vložil na srdce, abych sem přišel… Ježíš 
mi ukázal, že mám tento otopný systém za-
platit.« 
Milý ateisto, mohl bys mi prosím vysvětlit, co 
to podle tvého názoru bylo?! Je to přece jas-
né vyslyšení modliteb. Zázrak!
Další příklad: Blížil se termín posvěcení 
modlitebny a pořád jsme neměli židle nebo 
lavice. Modlili jsme se. Jednoho dne jsem 
měl na srdci poprosit bratra z jiného města, 
aby se za to se mnou modlil. Po bohosluž-
bě jsem se jej zeptal, zda by se společně se 
mnou nechtěl modlit za lavice do modlitebny. 
Souhlasil. Tak jsme se modlili. Sestoupil na 
mě Boží Duch a já se modlil: »Pane Ježíši, 
teď objednávám lavice do modlitebny ve 
tvém nebeském katalogu!« Bratr ve víře se 
na mě udiveně podíval a se smíchem řekl: 
»Ach tak? Já můžu objednávat jen u Amazo-
nu!«  Pak jsem v plné jistotě řekl: »Uvidíš, že 
nebe dodává líp než tvůj Amazon!« O pár dní 
mi nadšeně tento bratr volal. Dostal lavice do 
modlitebny darem! Není to úžasné? 
Měli jsme na srdci, abychom rozjeli v Ase-
le malou biblickou školu. Potřebovali jsme 
k tomu ale budovu, aby k nám mohli přijet 
lidé i ze vzdálenějších míst. Když jsme zjistili, 
že se v Asele nabízí na prodej starší penzi-
on, dlouho jsme se za to modlili. Všechno 
má svůj čas. Jednoho dne jsem měl na srdci: 
»Uspořádej misijní setkání v Bad Liebenzell 
(Německo). Tam dostaneš peníze na tento 

malý hotel.« Uposlechl jsem a skutečně! Na 
misijním setkání za mnou přišel jeden man-
želský pár a s nadšením mi sdělil, že jim Je-
žíš řekl, aby nám koupili tuto budovu.
Jaké vysvětlení máš na to? 
Když jsme měli na srdci udělat velkou akci 
k šíření brožurek v severním Švédsku, modlil 
jsem se: »Ježíši, ty víš, že moje manželka je 
těhotná a že by na tyto okolnosti byl vhodný 
obytný přívěs. Možná máš nějaký jiný plán. 
Staň se Tvá vůle.« Pak jsem si pomyslel: 
Kdybych dostal obytný vůz, bylo by to potvr-
zení, že máme provést tuto distribuci brožu-
rek… Ale s nikým jsem se o tom nebavil. Jen 
s Ježíšem. 
Následující den jsem dostal zprávu z Ně-
mecka, že nám jeden bratr ve víře chce vě-
novat obytný vůz. Když se za to modlil, řekl 
Ježíši: »Peníze na to rád dám, ale za 10 000 
Euro, které mám, se nedá koupit žádný dob-
rý obytný vůz!« Náhle u něj na dveře zazvonil 
nějaký muž a dal mu dalších 5 000 Euro! Je-
žíš mu totiž vložil na srdce, že mu je má dát! 
Haleluja! Pochválen buď Pán Ježíš! Příteli, 
řeknu ti: »Prožívám dokonalou radost, kterou 
Ježíš zaslíbil! Jsem vykoupený a ještě mohu 
prožívat tak nádherné věci.«
Potřebuji snad víc důkazů pro to, že Ježíš je 
Bůh? Měli bychom o Ježíši svědčit.
»…ale dostanete sílu Ducha svatého, který 
na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeru-
zalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na 
sám konec země.« [Skutky apoštolů 1,8]
Jen v Ježíšově jménu je záchrana!
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»V nikom jiném není spásy; není pod nebem 
jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom 
mohli být spaseni.« [Skutky apoštolů 4,12]

A jen v Ježíšově jménu se máme modlit!

»Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve 
mne, i on bude činit skutky, které já činím, a 
ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli bu-
dete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl 
Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco 
prosit ve jménu mém, já to učiním.« [Jan 14, 
12 – 14]

Přál bych si, aby někteří ze Svědků Jeho-
vových poznali, co Pavel vysvětluje v listu 
Římanům! Tam Pavel cituje verš ze Starého 
zákona, kde se říká, že: 

»…každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spa-
sen.« [Římanům 10,13] 

Ve Starém zákoně (Joel 3,5) je tento verš 
v hebrejštině a místo slova »Páně“ je tam 
uvedena zkrácená verze Božího jména (Ja-
hve či Jehova). Ale Pavel tento verš překlá-
dá do řečtiny, a místo aby použil Boží jméno, 
napíše »kyrios«, což značí »Pán«. Pak Pa-
vel napíše, že Ježíš je Pán! To znamená, že 
Pavel zde vysvětluje, že Bůh Starého záko-

na, který je tam psán čtyřmi písmeny JHWH, 
je tento Bůh Ježíš! Jseš si toho vědom? Už 
jsem to řekl několika Svědkům Jehovovým 
a ti byli zděšeni! Protože v Překladu nového 
světa (což je překlad Svědků Jehovových) je 
to zde úmyslně nesprávně přeloženo! Napsa-
li jméno Jehova tam, kde Pavel nic takového 
nepíše a tak vše převrátili. Když jeden z ve-
doucích Svědků Jehovových dostal otázku, 
jakým právem zde přepisují Bibli, řekl: »Pa-
vel tady udělal chybu a my jsme ji opravili.« 
Uvažuj! Místo, aby rozpoznali vlastní chybu, 
ponechá si člověk svůj nesprávný názor a 
změní Bibli! To je špatné a mnozí tím budou 
svedeni. Ale Bible, Ježíš sám a také Pavel 
dosvědčují fakt, že Bůh Starého zákona byl 
na tomto světě v Ježíši Kristu! Ježíš je »můj 
Pán a můj Bůh«! Měli bychom o Ježíši svěd-
čit a modlit se v jeho jménu a žádném jiném! 

To neznamená, že budeme Ježíšovo jméno 
používat jako nějakou magickou formuli, aby 
nám splnil naše přání, ale modlit se v Je-
žíšově jménu znamená modlit se z Božího 
pověření. Když žijeme v souladu s Boží vůlí, 
může nám Ježíš vložit na srdce věci, které 
od nás očekává, nebo které nám chce dát 
do života nebo služby, které jsou tou nej-
větší výzvou! Když se poddáme Boží vůli, a 
tak se modlíme, pak Bůh modlitbu vyslýchá 
a my můžeme s vděčností a radostně pro-
žít zázrak! Prožil jsem mnoho takových vy-
slyšených modliteb. Každý z těchto zázraků 
je jasný důkaz o Bohu! Neměli bychom jen 
v Boha věřit, ale měli bychom mu věřit a pro-
žívat s ním věci!!!  
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Zaprvé: Jen díky Ježíši můžeme vidět, kdo 
a jaký Bůh je, protože Bůh se lidem zjevil 
v Ježíši! 
Zadruhé: Jen díky Ježíši můžeme pochopit, 
co je normou pravého lidství! Proto se Bůh 
stal člověkem! 
Zatřetí: Jen díky Ježíši můžeme pozorovat 
a studovat, jak může opravdový člověk žít 
v harmonii s opravdovým Bohem a jak je 
tento život přitažlivý! Protože stejně jako Je-
žíš bychom i my měli žít v harmonii s Bohem! 
Začtvrté: Jen na Ježíšově čistém a svatém 
životě můžeme rozpoznat, jak bezcharakter-
ní a hříšní jsme. Ježíš ztělesňovat příklad-
nou Boží morálku a s láskou plnil všechna 
Boží přikázání! Jen ve srovnání s Ježíšem 
můžeme poznat svou zkaženost a ztrace-
nost a hledat odpuštění a spásu! Díky Ježí-
šově zástupné smrti na kříži můžeme získat 
odpuštění svých hříchů. Ale Bible nás učí, 
že i náš starý život hříchu končí na Ježíšově 

kříži! Jsme s Kristem ukřižováni! Ale Ježíš 
nezůstal mrtvý, ale vstal z mrtvých! A když 
náš starý život v hříchu končí na kříži, chce 
Ježíš i v nás „povstat k novému životu“! Ježíš 
Kristus má být tvým novým životem! Naplně-
ní tě Kristův Duch! Je to Boží Duch! Jen díky 
Božímu Duchu můžeme získat sílu k životu 
ve svatosti. Jen Kristus v tobě tě může pro-
měnit na křesťana!

Velkou chybou už v Ježíšově době bylo, že 
si lidé přáli, aby Ježíš změnil věci okolo nich. 
Chléb pro všechny! Uzdravení pro všechny! 
Blahobyt a osvobození od Římanů! Ale to byl 
omyl! Ježíš nepřišel, aby změnil věci okolo 
nás, ale aby změnil nás! Ale to chtěl i teh-
dy jen málokdo a stejně je tomu i dnes. Ale 
vnější zázraky nejsou cílem, ale jen »zname-
ními«, která vedou k cíli. Cílem je, abychom 
přijali do svého nitra Ježíše. 

»Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, 
dal moc stát se Božími dětmi.« [Jan 1,12] 

5.5.  Proč každý          člověkProč každý          člověk

    potřebuje Ježíše?    potřebuje Ježíše?  
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Jen tak se můžeme stát Božím dítětem a 
růst v tomto vztahu s Bohem jako s naším 
Otcem, abychom žili s Bohem v harmonii tak, 
jako žil Ježíš!

Zapáté: Jen díky Ježíši může Bůh dosáhnout 
svého cíle s námi: Bůh se rozhodl k tomu, že 
věřící přetvoří ke Kristovu obrazu!  

»Které předem vyhlédl, ty také předem určil, 
aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl pr-
vorozený mezi mnoha bratřími.« [Římanům 
8, 29]

Jak ohromná to je čest! Co za velikou milost! 
Já ubohý hříšník se mohu díky Boží milosti 
stát novým člověkem! S každou myšlenkou 
a s každým rozhodnutím mohu být Kristu víc 
podobný! 

»Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí 
slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k 
jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí 
Ducha Páně.« [2 Korintským 3,18]

Pozor! Bůh před založením světa nerozhodl, 
kdo musí do nebe a kdo do pekla. Ale tady je 
napsáno, že Bůh některé lidi dopředu vyhlé-
dl, kteří uvěří, přijdou k němu a on se rozho-
dl, že tyto lidi přetvoří k Ježíšovu obrazu! To 
je ta největší přednost v celé galaxii! 

»Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to 
někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, 
protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale 
chce, aby všichni dospěli k pokání.« [2 Pe-
trova 3,9]

Každý se smí obrátit! I ty! Bůh nám to dokon-
ce přikazuje! 

»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.« [Skutky 17,30] 

Z perspektivy Boží lásky k tobě přichází po-
zvání! Ale i z pohledu hříchu nemůže Bůh říci: 
»Mám pro vás návrh, možná by bylo lepší, 
kdybyste už nehřešili…“ Ale Bůh nás vyzývá 
k obrácení! Každý hřích má v sobě potenciál 
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vytvářet bídu. Každý hřích ničí vztahy. Každý 
hřích je konkrétní nedůvěra, neposlušnost a 
vzdor vůči Bohu. Každý hřích nás přivádí blíž 
smrti! Boží evangelium vyžaduje poslušný 
odklon od hříchu. Každý je pozván a vyzván, 
aby ve víře Boha poslouchal. 

Musíš se rozhodnout, zda se budeš i dál ori-
entovat podle světa, podle norem hříšných 
lidí, podle své rodiny, svých přátel, svých ido-
lů,… nebo podle Ježíše. 

Logika nám přece říká: Věř a poslouchej 
toho, kdo tě stvořil. Ten nejlépe ví, jak se tvůj 
život může podařit!

Důvěřuj tomu, který položil svůj život z lásky 
na kříži, ten to s tebou bude myslet dobře!

Právě neposlušnost vůči Bohu je základním 
prvkem hříchu! Víra, která nevede k posluš-
nosti vůči Bohu a jeho slovu není biblická 
víra. Víra, která vyvolává jen vnější a ne 
vnitřní svatost, není biblická víra, která je 
schopná zachraňovat. 

»Ukázala se Boží milost, která přináší spá-
su všem lidem a vychovává nás k tomu, 

abychom se zřekli bezbožnosti a světských 
vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně 
v tomto věku a očekávali blažené splnění 
naděje a příchod slávy velikého Boha a na-
šeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás 
obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a 
posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých 
skutcích.« [Titus 2,11-14]

Boží proroci a Ježíš vyzývají k důslednému 
obrácení! 

»Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. 
Čiňte pokání a věřte evangeliu.« [Marek 1,15]

Boží úradek, který už zde byl před stvořením 
světa, nevynechává žádného člověka z do-
sahu spásy. Dokonce i farizeové a zákoníci 
mohli být zachráněni, kdyby se obrátili k Je-
žíši, ale: 

»Ale farizeové a zákoníci zavrhli úmysl, kte-
rý Bůh s nimi měl, když se nedali pokřtít od 
Jana.« [Lukáš 7,30]

Mohli by být zachráněni, ale místo toho Ježí-
še zabili. Jak se rozhodneš? 
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Existuje tolik náboženských projevů, které 
jsou v Božích očích zcela bezcenné.  

»…marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež 
jsou jen příkazy lidskými.« [Matouš 15,9]

Uvědom si to! Nespočet lidí bude jednou stát 
před Bohem a uslyší tato slova: »Tvá religio-
zita byla marná a promarnil jsi i svůj život, 
protože to rozhodně nesouviselo s tím, co 
jsem opravdu chtěl!« 

Nic hroznějšího si skoro ani nedokáži před-
stavit!

Tento problém není jen v etablovaných tra-
dičních církvích, ale i v těch moderních. 
Mnozí říkají Ježíši »Pane«, věří na duchovní 
svět, duchovní dary, vymítání démonů, i že 
Bůh koná zázraky, ale mnoha z nich bude 
muset Ježíš v den soudu říci:  

»Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde 
do království nebeského; ale ten, kdo činí 
vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou 
v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém 

jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevy-
mítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili 
mnoho mocných činů?‘ A tehdy já prohlásím: 
‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo 
se dopouštíte nepravosti.‘« [Matouš 7,21-23]
To je šokující text z Bible! Ježíš zde varuje 
všechny lidi v tradičních i moderních cha-
rismatických církvích! Bez rozhodného obrá-
cení od hříchu a přijetí Boží vůle a zákona 
není žádné záchrany! 
Mnozí ujíždějí na bohoslužbách chval na 
emocích, když zpívají o Boží lásce, ale to 
Boha nezajímá, pokud jej ze srdce nechtějí 
následovat.
»Tys pro ně jako ten, kdo horoucně a krásně 
zpívá a pěkně hraje. Poslouchají tvá slova, 
ale vůbec podle nich nejednají.« [Ezechiel 
33,32]
Dokonce i vzorný a pilný sbor v Efezu si mu-
sel vyslechnout:  
»Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou 
lásku jako na počátku.« [Zjevení 2, 4]

6. Bohu jde o láskuBohu jde o lásku



Důkaz o Bohu | 15 

Bohu jde o lásku! Sbor v Efezu sice byl hor-
livý v díle, ale i manžel může pilně pracovat, 
jen aby nemusel trávit čas s manželkou 
doma. Jejich láska ochladla! Bůh nepotře-
buje žádné lidi, kteří se realizují v církevních 
projektech, když Boha nemilují a svou „služ-
bou“ si jen Boha drží dál od těla. 

Miluješ Boha? 
Člověk nemůže být nucen, aby někoho mi-
loval. Člověk jej musí nejdříve poznat. Podí-
vej se pořádně na Ježíše. Udivuje mě jeho 
trpělivost a pokora, jak snáší tělesnost a 
sobeckost svých učedníků. Skutečnost, že 
svým učedníkům umývá nohy, i když ví, že 
jej v následujících okamžicích zradí, zapřou 
a opustí, mi vyráží dech. S jakou rozhodností 
Ježíš vystupoval proti povrchní zbožnosti a 
pokrytectví ve mně probouzí velký respekt! 
Jak Ježíš i navzdory pobouření sebe-spra-
vedlivých odpouští hříchy hříšníkům a jak je 
navzdory veškerému odporu ze srdce přijí-
má, ve mně probouzí víru, že i mě chce Bůh 
přijmout. Skutečnost, že Bůh šel dobrovolně 
na kříž, aby tam položil svůj život, mi doka-
zuje, že zde nešlo o nehodu, ale že to tak 
Bůh naplánoval a chtěl, aby Ježíš zástupně 
zemřel za naše hříchy! Bůh, který opustil 
nádheru nebe, aby nás zachránil z tohoto 
světa, hříchu, od ďábla a vší nesmyslnosti a 
ztráty orientace, mi ukazuje, jak hodně nás 
Bůh musí milovat! Podívej se na kříž, kde je 
Ježíš mučen, ponižován a nakonec umírá, 
protože miluje hříšníky, jako jsi ty! Tak moc 
tě Bůh miluje! JSI MILOVÁN(A)! 

Boží láska se neukazuje hlavně v tom, že 
zlepší naše životní okolnosti. Na svých život-
ních okolnostech nemusíš bezpodmínečně 
vidět, že tě Bůh miluje, ale je to zřetelně vi-
dět na kříži! Kdykoliv se dostanu do těžkých 
situací, podívám se na kříž a vím: Nic s tím 
neotřese! Bez ohledu na to, co se momentál-
ně děje, mě Bůh miluje a ani teď mě nenechá 
na holičkách.  
»My milujeme, protože Bůh napřed miloval 
nás.« [1 Janova 4,19]
Neprozíraví pochybovači chtějí, aby Bůh vy-
lepšil svět dřív, než v něj začnou věřit. Ale 
uvaž to! Jak to má Bůh udělat? Jednoduše se 
zjevit na obloze a donutit nás, abychom do-
držovali jeho příkazy? Pak by nejspíš všichni 
stáli v řadě jako jeden muž a vypadalo by to 
jako přehlídka diktátora v Severní Koreji, ale 
z vesmíru by vymizela veškerá láska. 
Představ si nějakého svalovce. Může díky 
své síle donutit nějakou ženu, aby si jej vzala 
za manžela? Pokud ji miluje, tak ho to ani 
nenapadne! Jen psychopat by takto uvažo-
val. Bůh je tento silák. Je všemohoucí. Ale 
nemůže nás donutit, abychom s ním žili 
v harmonii! Boží láska omezuje jeho mož-
nosti jednání! Bůh je sice všemohoucí, ale 
nemůže dělat vše, protože Bůh je láska! Ano, 
čteš správně! Bůh nemůže dělat vše!! V Bibli 
je napsáno, že Bůh např. nemůže lhát. Nebo: 
Bůh se nemůže změnit! Proč tomu tak je? 
Musíme poznat Boží lásku do hloubky.
Boží láska nejsou jen smíšené pocity nebo 
kolísající emoce. Jako dospívající jsem si 
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myslel, že Bůh sedí zaslepený v růžovém 
nebi plném emocí lásky, protože lidé vždy 
říkali, že láska zaslepuje. Je Bůh láskou 
tak zaslepen, že nezasahuje u všeho zlého 
a zákeřného v tomto světě? Ne. Je potřeba 
porozumět Boží lásce!
Boží láska má jádro, kterým je Boží morálka. 
Morálka je pozitivní závazek k činění toho, 
co je dobré a správné. Bůh se zavázal konat 
dobro! Na základě své lásky je Bůh ten nej-
lepší v celém vesmíru! Jen kvůli této božské 
a svaté morálce je Bůh dobrý, spravedlivý a 
láska! Představ si, že by Boží láska postrá-
dala morálku: Jak by mohl být Bůh dobrý, 
kdyby tu a tam udělal něco špatného? Jak 
by mohl být Bůh spravedlivý, kdyby tu a tam 
udělal něco nespravedlivého? Z Boha by se 
stal ďábel!
Z tohoto jádra lásky, z Boží morálky, tryská 
každé Boží slovo a každý Boží čin! Boží 
zákon není jen 10 pravidel, ale Bůh se sám 
představuje! Bůh nám nabízí harmonický ži-
vot v harmonii s Bohem! Ale když jen trošku 
uvažuješ, poznáš, že to nejde nikdy na úkor 
Boží morálky či jeho zákona! Nemůžeš žít 
s ostatními lidmi v souladu a lásce, když je 
obelháváš a okrádáš! Pavel říká, že zákon 
se všemi jeho přikázáními plníme, když žije-
me v lásce!
»Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy 
láska naplněním zákona.« (Římanům 13,10)

Ježíš zemřel na kříži za naše hříchy. Bůh 
nám chce odpustit a přijmout nás. Ale jen za 
předpokladu, že se odvrátíme od hříchu. 

»…a budu vám Otcem a vy budete mými 
syny a dcerami, praví Hospodin zástupů.« [2 
Korintským 6,18]

Bůh nechce, abychom jej poslouchali ze 
strachu, z donucení, kvůli tradici nebo z jiné 
negativní povinnosti, ale z lásky! Bůh v nás 
chce probudit lásku k sobě a ke své svatosti! 
Skutečně věřící člověk bude Boha poslou-
chat ze srdce! 
»Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky 
hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili 
k tomu učení, které vám bylo odevzdáno.« 
[Římanům 6,17]

Opravdu věřící člověk miluje Boží zákon stej-
ně jako Boha, protože zákon pochází z Boží-
ho srdce! Jan říká, že Bůh je Slovo! Stejně je 
to i s Božím zákonem! Slovo se stalo tělem a 
my jsme viděli jeho slávu! To znamená: V Je-
žíši vidíme, co to znamená prožívat Boží zá-
kon s láskou a moudrostí, slovy i činy! Stejně 
tak chceme žít! Mnozí si myslí, že Ježíš na 
kříži zákon zrušil, ale to nemůže být pravda! 
Ježíš řekl: 
»Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zá-
kon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž 
naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomi-
ne nebe a země, nepomine ani jediné pís-
menko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se 
všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné 
z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, 
bude v království nebeském vyhlášen za 
nejmenšího; kdo by však zachovával a učil, 
bude v království nebeském vyhlášen vel-
kým.« [Matouš 5,17-19]
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Vysvětlím ti tento bod jednoduše. V Bibli ve 
Starém zákoně existují dva druhy přikázání. 
Je to deset přikázání a mojžíšovský zákon. 
Oba se nám dochovaly díky Mojžíšovi, ale 
mezi oběma existuje obrovský rozdíl! Desa-
tero má platit po celou věčnost, proto bylo 
napsáno Boží prstem do kamene, a mělo být 
položeno do truhly smlouvy. Mojžíšovský zá-
kon byl naproti tomu napsán na papír a měl 
být položen vedle truhly smlouvy. V mojží-
šovském zákoně byly kromě jiného předpi-
sy o obětech a obřízce. Ale protože je Ježíš 
našim obětním beránkem, nepotřebujeme už 
přinášet žádné oběti. A jelikož byl do našich 
srdcí vylit Boží Duch, nepotřebujeme už ob-
řízku, neboť to byl jen vnější symbol obře-
zání srdce za pomoci Ducha svatého«. Tyto 
věci zákona byly přibity na kříž! Spolu s nimi 
také prokletí hříchu, trest za hřích… to vše 
popisuje mojžíšovský zákon, a protože Ježíš 
na kříži zemřel, jsou tyto věci minulostí! Ale 
to neplatí o 10 přikázáních! Ty mají být za-
psána díky tomu, co bylo vykonáno na kříži, 
do našich srdcí! 
»Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, 
že se budete řídit mými nařízeními, zachová-
vat moje řády a jednat podle nich.« [Ezechiel 
36,27]
Je to fatální chyba pohlížet na křesťana, kte-
rý zachovává Boží přikázání jako na zákoní-
ka! Zákoník bude zachovávat přikázání, aby 
si zasloužil spasení. Ale skutečně věřící člo-
věk dodržuje přikázání, protože byl Ježíšem 
zachráněn, Boha miluje a chce ze srdce Boží 
přikázání zachovávat! 

»V tom je totiž láska k Bohu, že zachovává-
me jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou 
těžká…« [1 Janova 5,3]
Prorocké znamení pro dobu konce je: 
»…a protože se rozmůže nepravost, vy-
chladne láska mnohých.« [Matouš 24,12]
A doba, ve které působí antikrist je jasně de-
finována »bezzákonností«. 
»Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, do-
kud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu 
brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán 
Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým 
slavným příchodem.« [2 Tesalonickým 2,7-8]
Satan bojuje proti jasně definovaným lidem
»Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku 
proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, 
kdo zachovávají přikázání Boží a drží se 
svědectví Ježíšova.« [Zjevení 12,17]
V nebi budou jen tito lidé:
»Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří za-
chovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.« 
(Zjevení 14,12)
Mnohé církve a kazatelé hlásají falešnou 
milost. Bůh miluje všechny a s hříchem to 
nebere tak vážně. POZOR! Tady nás Bible 
varuje! 
»Vloudili se totiž mezi vás někteří bezbožní 
lidé, zapsaní už dávno k odsouzení, kteří za-
měňují milost našeho Boha v nezřízenost a 
zapírají jediného vládce a našeho Pána Je-
žíše Krista.« [Juda 1,4]
»Ukázala se Boží milost, která přináší spá-
su všem lidem a vychovává nás k tomu, 
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Mnozí si s druhým Ježíšovým příchodem 
spojují konec světa, a to je pravda! Tento 
svět zanikne v ohni! 
»Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Teh-
dy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se 
žárem roztaví a země se všemi lidskými činy 
bude postavena před soud.« [2 Petrova 3,10]
Ježíš přijde brzy v moci a slávě!
»…a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, 
až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými moc-
nými anděly, aby v plameni ohně vykonal 
trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, 
kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho 
Pána Ježíše.« [2 Tesalonickým 1,7-8]
Ale konec světa není Božím cílem. Bude to 
jen konec všeho zlého, všech bolestí a utrpe-
ní, za které jsme jako lidé zodpovědní! 
Ale stejně jako při porodu, nemají vést po-
rodní bolesti ke smrti, ale k novému životu, 
tak vejdeme »porodními bolestmi“ doby kon-
ce do věčného života! Když se Ježíš znovu 
vrátí, povstanou k životu všichni ti mrtví, kteří 
zemřeli ve víře v Ježíše – povstanou k věč-
nému životu s Bohem v jeho království. Pů-

jdeme s Ježíšem do nového Božího světa, 
kde už nikdy nebude žádný hřích a s ním ani 
žádné trápení, nemoc či smrt. Budeme si uží-
vat věčného života v harmonii s Bohem! Mrtví 
lidé jsou až dodnes stále v hrobech a vstanou 
teprve při Ježíšově druhém příchodu.
»Nechceme vás, bratří, nechat v nevědo-
mosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se 
nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věří-
me-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak 
také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v 
Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto 
vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří 
se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepře-
dejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a 
zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, 
a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; 
potom my živí, kteří se toho dočkáme, bude-
me spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru 
vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pá-
nem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte.« 
[1 Tesalonickým 4,13-18]
Ne všichni ale přijdou do nebe. Ti, kteří Bohu 
nevěří a neposlouchají jej, dostanou spra-
vedlivý trest a budou čelit věčnému trestu. 

abychom se zřekli bezbožnosti a světských 
vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně 
v tomto věku a očekávali blažené splnění 
naděje a příchod slávy velikého Boha a na-
šeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás 

obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a 
posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých 
skutcích.« [Titus 2,11-14]
Přečti si Bibli sám a nespoléhej se na lidské 
názory! Tady jde o tvůj věčný život!!!  

7.  Ježíš přijde brzy –  Ježíš přijde brzy –  
začátek věčnosti je blízko!začátek věčnosti je blízko! 
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Pro ty pak už nebude možnost rozmyslet si 
to a obrátit se. Svůj život promarnili v hříchu 
a ponesou věčné důsledky. Teď je však ještě 
doba milosti! Dveře do nebe jsou otevřeny! 
Jdi za Ježíšem!
Proč je logické, že se Ježíš brzy znovu vrátí? 
Ježíšův první příchod na tuto zem byl před-
povězen proroky s jejich více než 330 před-
pověďmi. Všechny předpovězené události se 
před dvěma tisíci lety přesně tak staly. Proto 
je naprosto logické, že se naplní i předpově-
di, které jsou v Bibli zapsány ohledně dru-
hého příchodu. Chci ti to osvětlit na jednom 
příkladu. Představ si člověka, který by ti do-
předu dal písemně všechny výsledky příštího 
mistrovství světa ve fotbale. Samozřejmě by 
sis pomyslel, že je to nesmysl, protože nikdo 
není schopen předpovídat budoucnost! Ale 
co by se stalo, kdyby jeden zápas za druhým 
dopadl přesně tak, jak to ten člověk předpo-
věděl? Všechny předpovědi by se přesně 
splnily až do semifinále? Potom bys nejspíš 
všechny své peníze vsadil na tyto výsledky 
do finále, že? Skutečnost, že se všechny 
předpovězené výsledky staly, by probudila 
tvou víru a dala ti jistotu, že se to vše sta-
ne i při finále, jak to ten člověk předpověděl! 
Stejně tak v Bibli funguje logika víry. Ten, 
kdo zná biblické předpovědi a vidí, jak se ve 
světových dějinách a v Ježíšově životě před-
povědi naplnily a plní se dodnes, ten stojí na 
neotřesitelném základu! Víme, že se Ježíš 
brzy vrátí podruhé! Moc si přejeme, abys i 
ty uvěřil v Ježíše a následoval jeho povolání 
k novému životu v harmonii s Bohem! Ježíše 

milujeme tak hodně, že si jednoduše přejme, 
aby v něj lidé uvěřili! Nic by nám neudělalo 
větší radost než lidé, kteří poznají Boží lásku 
a začnou žít v Ježíši životem lásky!

Obrať se teď k Bohu! Nemůžeš jej sice vi-
dět, proto je duch. Ale Bůh vidí tebe! Chce 
vstoupit do tvého života! Vyznej své hříchy a 
věř, že ti Ježíš chce odpustit a očistit tě. Pros 
o toto očištění a věř v Ježíše jako v Božího 
beránka, který na sebe vzal hříchy světa! 
Věř v Ježíšovo vzkříšení a pros Ježíše, aby 
vstoupil do tvého života a udělal z tebe Boží 
dítě. Věř Ježíši! Tak začneš nový život v har-
monii s Bohem. 

To jsou slova, která mi Bůh pro vás vložil do 
srdce. Před mnoha lety mě Ježíš povolal, 
abych zvěstoval Boží slovo v Česku a na 
Slovensku. Mohl jsem kázat ve více než 100 
městech a vesnicích o Boží lásce! Bylo to 
pro mě privilegium a čest. Bůh mi do srdce 
vložil velkou lásku k lidem v těchto zemích. 
Bůh vás má ze srdce rád! Doufám, že Boží 
láska v tobě může probudit lásku k Bohu.

Váš bratr v Pánu Ježíši 
Kornelius Novak



Možná tomu ještě nerozumíš, ale cílem tvého života je, 
abys znovu našel harmonii s Bohem! Čeká tě úplně nový 
život, tak nový, že o něm Ježíš mluví jako o „znovuzrození“! 
Nesouví to s „náboženskými organizacemi“ nebo s nudný-
mi „tradicemi“, ale s osobou – s Ježíšem Kristem! Bůh se v 
Ježíši Kristu vrátil na tuto zem, abys mohl vstoupit do Božího 
světa! Nevěř každodenním „fake news“, které se tě snaží 
zadržet, abys nevešel do věčného života, který pro tebe 
Bůh připravil!

Knihy zdarma na: www.korneliusnovak.cz
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