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eexistuje Boh? Stvorila náš svet láskavá a mocná by-
tosť, alebo letíme s našou malou planétou vesmí-
rom bez cieľa a zmyslu? Táto otázka môže z času 
na čas napadnúť každému. Väčšinou len pokrčíme 
ramenami: „Ktovie.. .“ Autor tejto knihy dáva na túto 
otázku jasnú odpoveď: „Áno, Boh existuje a nie je to 
iba otázka samotnej viery. V Biblii som našiel dôkaz.“

Kornelius Novak bol vicemajstrom Nemecka v kultu-
ristike, ale aj motorkárom a barovým vyhadzovačom. 
Po dramatických udalostiach, ktoré prežil, sa rozho-
dol vpustiť Boha do svojho života. Teraz cestuje po 
celej Európe a otvorene – na uliciach aj v prednáš-
kových sálach – hovorí o tom, čo ho priviedlo k Bohu.
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PREDSLOV

Mnoho ľudí mi hovorí: „Keby Boh existoval a chcel by, aby 
som v neho uveril, musel by mi svoju existenciu nejakým spôso-
bom dokázať.“ Ja si myslím, že to nie je prehnaná požiadavka. 
Čokoľvek iné by nebolo veľmi rozumné. Boh nás stvoril ako inte-
ligentné bytosti. Obdaroval nás rozumom a logickým myslením. 
Nezdá sa mi preto, že by som v neho mohol uveriť jedine tak, že 
všetky dôkazy existencie zavesím v kostole na klinec. Nie. Ak Boh 
existuje, musíme ho poznávať aj vďaka svojej inteligencii, rozu-
mu a logike, inak by sme v neho nemohli uveriť. V Boha verím, 
pretože sa nám sám dokazuje. Na nasledujúcich stránkach by 
som rád ukázal, ako Boh dokazoval svoju existenciu v dejinách. 
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1. ČASŤ



DÔKAZ BOŽEJ EXISTENCIE 
A ZÁZRAK

V každom čase ľudia žiadali od Boha „divy a zázraky“ ako dô-
kaz jeho existencie. Takýto div musí prevyšovať ľudské schop-
nosti a možnosti, inak by sme sa mu nedivili. Všetky zázraky 
a divy môžeme zaradiť do dvoch kategórií:

–  tie, ktoré majú niečo spoločné so všemohúcnosťou – zázraky 
sú výsledkom Božej všemohúcnosti,

–  tie, ktoré majú niečo spoločné so vševedúcnosťou – zázraky 
sú výsledkom toho, že Boh je vševediaci.

Obe skupiny zázrakov presahujú ľudské schopnosti. Nikto 
z nás nie je schopný predpovedať budúcnosť, ani vidieť do srd-
ca druhého človeka. Nikto z nás nevie chodiť po vode ani stvo-
riť nové planéty. Nie sme ani schopní uzdraviť každého choré-
ho človeka.

S divmi a zázrakmi to však nie je také jednoduché, ako sa to 
možno na prvý pohľad zdá. Mnohí si napríklad myslia, že keby 
prežili skutočný zázrak, dostali by odpoveď na všetky svoje otáz-
ky a vyriešili by sa všetky ich problémy. V Biblii aj v živote sa však 
stretávame s tým, že opak je pravda. 

KAPITOLA 1
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Biblia opisuje nejeden zázrak. Ale zodpovedali sa tým všetky 
otázky zúčastnených a vyriešili sa tým všetky ich problémy? Nie. 
Naopak, objavili sa nové otázky a snahy nejakým spôsobom zá-
zrak vysvetliť. „Bola to náhoda, trik alebo skutočný Boží zásah? 
Ak to urobil ,boh‘, ktorý to bol?“ Takéto špekulácie a interpre-
tácie môžu mať fatálne následky. Niektorí ľudia dospeli k záveru, 
že Ježiš konal divy v satanovej moci. Veľmi ich to znepokojovalo. 
Od tohto okamžiku bol Ježišov život v ohrození. Na základe toh-
to príkladu vidíme, že zázrak nedáva odpoveď na všetky otázky; 
práve naopak, môže vyvolať nové problémy. 

Uvediem ďalšie príklady: Ježiš uzdravil slepého. Kvôli tomuto 
zázraku bol uzdravený človek vylúčený zo spoločnosti a ohroze-
ný bol celý jeho život (Ján 9. kapitola). Alebo iný príklad – Lazar 
bol vzkriesený z mŕtvych. Hneď nato ho chceli niektorí zavraž-
diť, pretože zázrak nesprávne interpretovali (Ján 11. kapitola). Ja 
sám som sa musel naučiť, že zázrak mi nedá odpovede na všetky 
moje otázky a nevyrieši všetky moje problémy.

Situáciu zhoršuje to, že mnohí ľudia pochybujú o zázrakoch, 
ktoré Biblia opisuje. Chceli by ich radšej zažiť na vlastnej koži. 

Vo svojom živote som zažil niekoľko zázrakov, ale teraz o nich 
nebudem písať. Je jasné, že to, čo som zažil ja, nemusí byť ne-
spochybniteľným dôkazom pre vás – mojich čitateľov. Mohol 
som sa pomýliť, mohol by som dokonca klamať... Prečo by mi 
mal hocikto veriť? Ale ty sám budeš mať možnosť prežiť zázrak, 
a to je dobre.

Potrebujeme pomerne komplikovaný zázrak, ktorý musí spĺ-
ňať tieto kritériá:

–  musí sa týkať všemohúcnosti alebo vševedúcnosti,
–  každý musí mať možnosť zažiť ho,
–  musí to byť bezpečný zázrak,
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–  nesmie v nás vyvolať ilúzie a špekulácie, ale musí nás viesť 
k pravde o Bohu.

Znie to síce dosť zložito, ale pre Boha to nie je nijaký problém. 
Presne takýto zázrak sa totiž na svete už stal. Chcem ti ukázať, 
ako ho môžeš zažiť, aby som ti potom mohol vysvetliť, ako ten-
to zázrak v princípe funguje. Aj ty budeš mať príležitosť tento zá-
zrak skutočne zažiť, ako som ho zažil ja. Takže dávaj dobrý pozor.

Jedného dňa som si chcel pozrieť správy. Zapol som televízor 
a v údive som zostal stáť s otvorenými ústami. V televízii som vi-
del muža s bradou, ktorý ukazoval do kamery svoj cestovný pas 
a tvrdil, že je Ježiš Kristus. Hneď som si povedal, že je to asi ne-
jaký zlý vtip. Ale bola to seriózna reportáž spravodajstva Spiegel 
TV. Sadol som si do kresla a s úžasom som začal sledovať túto 
reportáž. Reportéri urobili prieskum, vďaka ktorému objavili na 
celom svete najmenej tisíc ľudí, ktorí dnes o sebe tvrdia, že sú 
Ježiš Kristus! Títo ľudia zvádzajú ostatných a zakladajú sekty. Ide 
im hlavne o moc, peniaze, sex... Jednoducho niečo absurdné! 
Pomyslel som si: To snáď nie je možné. Ale pozor! To ešte nie je 
zázrak, o ktorom som hovoril. Ten ešte len príde. Zrazu som si 
spomenul na výrok, ktorý pred dvetisíc rokmi povedal Ježiš Kris-
tus. Hneď som si ho vyhľadal v Biblii:

„Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mno-
hých zvedú.“ (Matúš 24,5)

Udivilo ma to a zrejme to prekvapí aj teba.

Prečo nás to udivuje? Pretože sme konfrontovaní s kategó-
riou „vševedúcnosti“. Chcel by som sa zamerať na tento výrok, 
aby sme tento div lepšie pochopili. Keď to Ježiš pred dvetisíc 
rokmi povedal, kresťanstvo ešte neexistovalo. Neexistovali kres-
ťanské kostoly, misijné polia a po svete dokonca nechodil ani je-
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den kresťan. Neexistovali žiadne médiá, ako ich poznáme dnes. 
Nebol internet, televízia ani kníhtlač, aby sa postarali o globálne 
šírenie Ježišovho posolstva. Navyše Ježiš predpovedal, že čosko-
ro bude v Jeruzaleme trpieť a zabijú ho. Zároveň povedal, že ho 
najbližší spolupracovníci zaprú a opustia. Aká budúcnosť ho 
teda čakala?! Na tomto základe je Ježišovo vyhlásenie, že príde 
čas, keď budú mnohí o sebe tvrdiť, že sú Kristus, úplne nepred-
staviteľné! Ako by sa to vôbec mohlo stať? Predstav si, že by som 
tvrdil: „Príde čas, keď budú mnohí o sebe tvrdiť, že sú Korne-
lius Novak.“ Čože?! Niečo také môže tvrdiť len človek, ktorý trpí 
komplexom velikášstva, však? Bol Ježiš velikášsky šialenec, alebo 
bol skutočne „šialene“ veľký?
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PRINCÍP DÔKAZU  
BOŽEJ EXISTENCIE

K tomu, kto Ježiš v skutočnosti je, sa ešte dostaneme. Najprv 
by som ťa chcel zoznámiť s princípom dôkazu Božej existencie. 
Máme tu nádherný zázrak! Kategória tohto divu má rôzne časti:

–  Na jednej strane tu máme detailnú a konkrétnu predpoveď bu-
dúcnosti. Predpoveď, s ktorou sa dá iba nesprávne manipulo-
vať. Táto predpoveď je totiž jasná a zreteľná.

–  Na druhej strane máme konkrétne naplnenie, o čom sa môže 
presvedčiť každý sám. Sme teda konfrontovaní s kategóriou 
„vševedúcnosti“.

Pozor! Tu ešte nie sme konfrontovaní s kategóriou „všemo-
húcnosti“, pretože v tomto prípade to nie je Boh, kto túto pred-
poveď naplnil. Boh nechce, aby boli ľudia zvedení, preto predpo-
vedal tento nesprávny vývoj udalostí a varuje pred ním. K téme 
všemohúcnosti sa ešte dostaneme.

Vybral som si tento jednoduchý príklad spomedzi mnohých 
ďalších, pretože k tomu, aby si ho pochopil, nepotrebuješ mi-
moriadne znalosti. Skôr než sa dostaneme k hlbšiemu uvažo-
vaniu, chcem na ňom ukázať princíp dôkazu Božej existencie. 

KAPITOLA 2
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Tento druh dôkazu Božej existencie splnil všetky predpokla-
dané kritériá.

–  Sme tu konfrontovaní s kategóriou „vševedúcnosti,“ pretože 
ľudia nie sú schopní predpovedať budúce udalosti.

–  Je to div, ktorý môže prežiť a pochopiť každý človek na svete.
–  Je to div, ktorý je pre čitateľa bezpečný.

A nakoniec ešte jeden rozhodujúci bod:

–  Tento druh divu nás nenecháva napospas našim domnienkam 
a dohadom o Bohu, ale privádza nás s našimi otázkami priamo 
k Ježišovi a Božiemu slovu, kde získame správne informácie!

Jedna vec je jasná: Keby som čerpal informácie len z televízie, 
dozvedel by som sa síce o tisícke falošných Kristov, možno by 
som sa čudoval vzletným predstavám a naivite ľudí, ktorí sa ne-
chali zviesť, ale tento zázrak by som neprežil. Informácie z Bib-
lie sú preto mimoriadne dôležité. Keby som nepoznal Ježišovu 
predpoveď, tento zázrak by som si neuvedomil! Tu sa dostáva-
me k zaujímavému objavu:

Biblia je síce stará kniha, ale realistickejšia ako dnešné noviny!

V našej dobe sa napĺňajú konkrétne biblické predpovede. To je 
skvelé, však? Mnohí hovoria: „Biblia je stará... Nemá nám dnes čo 
povedať...“ Ale to je nezmysel. Slnko existuje už veľmi dlho a na-
priek tomu stále krásne hreje. Potrebujeme ho každý deň. Každý 
deň nám znova a znova nenahraditeľne svieti. Slnko dodnes fun-
guje. Rovnako je to s Bibliou. 
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DÔKAZ BOŽEJ EXISTENCIE 
A BIBLIA

Zistili sme, že dôkaz Božej existencie nie je možné oddeliť od 
Biblie. Teraz by som chcel ísť trocha hlbšie, aby sme spomínaný 
dôkaz videli zreteľnejšie. Boh sa totiž takto zrozumiteľne a ve-
decky dokazoval všetkým generáciám! Budeme potrebovať nie-
koľko historických informácií, vďaka ktorým budeš môcť prežiť 
úžasný zázrak: dôkaz Božej existencie. Rád by som ti tieto infor-
mácie v krátkosti poskytol.

Biblia nie je jedna kniha, ale zbierka 66 kníh v jednom zväzku. 
Jednotlivé knihy napísali cca 40 autori v časovom rozmedzí pri-
bližne 1 600 rokov. História vzniku Biblie je jedinečná. Môžeme  
z nej pochopiť dôkaz Božej existencie. Chcem ti to ukázať na zá- 
klade jednoduchého príkladu z Biblie a politických svetových dejín. 
Povieme si, ako vznikli biblické spisy, prečo boli neskôr zozbie-
rané do jedného zväzku a na základe čoho sa môžeme presvedčiť, 
že Biblia je „slovo živého Boha“.

Vezmime si napríklad biblického autora Jeremiáša. Tento muž 
žil okolo roku 600 pred naším letopočtom. Jedného dňa šiel do 
vtedajšieho hlavného mesta Judska, postavil sa na miesto, kde 
bolo najviac ľudí, a začal kázať. Tvrdil, že sa mu zjavil Boh a dal 

KAPITOLA 3
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mu posolstvo pre ľudí v meste i v celom Judskom kráľovstve (Je-
remiáš 1 – 20).

Jeremiáš

národ

Boh

Povedal im, že ak sa neodvrátia od svojho povrchného pre-
žívania náboženstva, ak neprestanú hrešiť a nebudú žiť v har-
mónii s Bohom, celý národ postihne obrovská katastrofa. Kraji-
nu napadnú Babylončania a ako zajatcov ich odvlečú do zajatia. 
Okrem toho sa zmienil aj o ďalších podrobnostiach.

Aká bola reakcia poslucháčov? Nikto mu neveril, že ho po-
slal Boh. Jeremiáša považovali za provokatéra. Zbili ho a uvrh-
li do väzenia. Mali z toho dobrý pocit (Jeremiáš 20,1.2). Mô-
žeme sa teda právom pýtať: Ak vtedy Jeremiášovi neverili, že 
ho poslal Boh, prečo by sme my dnes mali veriť, že dostal 
zjavenie od Boha? Celých 40 rokov mu vtedy nikto neveril, 
prečo mu máme veriť my dnes? Tu sa dostávame k rozhodujú-
cemu bodu. Jeremiáš nemal len posolstvo pre ľudí svojej doby, 
čo tvorilo prvú časť jeho posolstva. Posolstvo malo aj druhú 
časť, v ktorej predpovedal budúce udalosti. Dnes žijeme o ti-
síc rokov neskôr a môžeme sa obzrieť späť do svetových dejín. 
Splnili sa Jeremiášove predpovede?
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Jeremiáš náš pohľad na minulosť
národ

Boh

Jeremiáš okrem iného vyhlásil, že celý národ bude odvedený do 
Babylona, ak bude ďalej ignorovať Boha a jeho zákony. Čo sa sta-
lo? Všetko sa splnilo presne tak, ako to Jeremiáš predpovedal. Ba-
bylončania porazili Izraelitov a deportovali ich do zajatia. Napl-
nilo sa aj mnoho ďalších vecí, ktoré Jeremiáš predpovedal. Toto 
sú fakty. To sa skutočne stalo. Všetko môžeme doložiť aj z ďal-
ších historických prameňov, nielen z Biblie!

Táto skutočnosť nás konfrontuje so vševedúcnosťou v pred-
povediach a so všemohúcnosťou v napĺňaní týchto predpovedí. 
Iba ten, kto je vševediaci, môže pravdivo predpovedať budúce 
udalosti. A len ten, kto je všemohúci, môže zariadiť, aby sa 
tieto veci naozaj stali. Z toho vidíme, ako Boh koná vo sveto-
vých dejinách.

Na jednoduchom príklade ti ukážem, ako jeden z najinteli-
gentnejších ľudí vtedajšej doby rozpoznal dôkaz Božej existen-
cie. Uvidíš, že to, čo pochopil on, môžeš pochopiť aj ty. Mladý 
muž menom Daniel bol s ostatnými ľuďmi odvlečený do Babylo-
na presne tak, ako to Jeremiáš predpovedal. Daniel bol veľmi in-
teligentný, preto nemusel pracovať niekde v kameňolome. Jeho 
schopnosti využili v správe Babylonskej ríše. Bol jedným z naj-
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brilantnejších mysliteľov svojej doby. Pochopil dôkaz, že Boh 
existuje. Rovnakým spôsobom ho môžeš pochopiť aj ty dnes. 
Boh nariadil Jeremiášovi, aby zapísal všetko, čo mu povedal (Je-
remiáš 36,2). Jedného dňa sa tento Jeremiášov spis dostal Danie-
lovi do rúk a ten si ho prečítal (Daniel 9,2).

druhé posolstvo

Jeremiáš Daniel

Boh

zjavenie prvého  
posolstva

Čo Daniel zistil? Presne to, čo mohol zistiť ktokoľvek na ce-
lom svete. Všetko, čo kedysi Jeremiáš predpovedal, sa do bodky 
naplnilo. Keď si to Daniel uvedomil, udivilo ho to. Rovnako sa 
môžeš diviť aj ty, keď zistíš, že Ježišove predpovede sa po 2000 
rokoch naplnili a dnes vyše 1000 ľudí o sebe tvrdí, že sú Kristus. 
Je to v princípe to isté. Len čo sa predpoveď splní, u každého to 
vyvolá údiv. Každý totiž inštinktívne vie, že človek nie je schop-
ný dopredu povedať, čo sa stane. Toto ľudské obmedzenie musí 
byť prekonané niečím väčším. Aj keď to človek možno nie je 
schopný slovami vyjadriť, vie, že do hry tu vstupuje vševediaca 
a všemohúca bytosť – teda Boh! K akému logickému záveru teda 
Daniel dospel? „Jeremiáš mal pred 70 rokmi naozaj pravdu! Boh 
sa mu skutočne zjavil a poslal ho. Jeho posolstvo o nutnosti ob-
rátenia bolo pravým Božím slovom. A my sme sa mu posmievali, 
zbili sme ho, zavreli do väzenia a hrešili sme ako predtým. Je to 
naša vina, že nás postihla táto národná katastrofa!“
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Daniel nebol len udivený, ale priam šokovaný. Niečo pochopil. 
Čo urobil? Sedemdesiat rokov po vyrieknutí Jeremiášovho po-
solstva si kľakol na kolená a reagoval na vtedajšie posolstvo, pre-
tože sa ukázalo ako vierohodné a dôležité. Zo 70 rokov starého 
posolstva sa vďaka Božiemu dôkazu – naplneniu predpovede 

– stalo nanajvýš aktuálne posolstvo. Daniel si zrazu uvedomil 
svoju vinu i vinu svojho národa, obrátil sa k Bohu a činil pokánie. 
A tu sa odohráva niečo veľmi dôležité.

Vďaka dôkazu o Božej existencii spoznávame dva dôvody, 
ktoré nás vedú k záveru, že Biblia je aj dnes veľmi aktuálna 
kniha. Pred našimi očami sa dnes napĺňajú biblické predpovede. 
Z toho vidíme, že posolstvo Biblie je skutočne Božím slovom, 
ktoré musíme brať vážne. Zrazu sa jej posolstvá, jej výpovede 
aj informácie stávajú nanajvýš aktuálnymi. Sedemdesiat rokov po 
tom, ako Jeremiáš predniesol slová výstrahy, sa Daniel kajal za 
svoje hriechy a za svoj národ. Jasne vtedy pochopil, čo je Božia 
vôľa a ako bezbožne národ žil.

Z toho vidíme, ako správne reaguje rozumné a logické uvažo-
vanie človeka. Logika človeka, ktorý zistil, že sa „biblická pred-
poveď do detailu naplnila“, mu vraví: „Toto by človek nemohol 
dopredu vedieť a napísať, preto je za tým niekto vševediaci a vše-
mohúci.“ Ďalším krokom v uvažovaní je potom to, že posolstvo 
Biblie prijíma ako autoritu. Jej informácie sa vďaka dôkazu o Bo-
žej existencii stávajú dôveryhodnými. Človek ich začne brať vážne 
a reagovať na ne. Tak to prežil Daniel a tak to môže prežiť každý 
človek. Akákoľvek iná reakcia by bola „nerozumná“!

Dôležité: Nehovorím o niekoľkých náhodne splnených pred-
povediach. Božie slovo pozostáva celkom z 31 176 veršov, z kto-
rých 6 408 priamo súvisí s dôkazom Božej existencie. Hovoríme 
teda o tisícoch predpovedí spolu s ich naplnením. Predpovede sa 
napĺňajú v najrôznejších oblastiach života: v politike, spoločnos-
ti, náboženstve, prírode... Vlastne vo všetkých oblastiach života.
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Tým sa náš príbeh nekončí. Videli sme len, ako Daniel nado-
budol presvedčenie, že Boh sa Jeremiášovi skutočne zjavil na-
priek tomu, že na začiatku mu nikto neveril. Rovnako ako Da-
niel môže dnes každý moderný človek pri pohľade do dejín zistiť, 
že Boh sa musel Jeremiášovi zjaviť! Jeremiášove spisy obsahujú 

„dôkaz Božej existencie“. Preto boli prijaté medzi biblické kni-
hy – teda kánon.

Teraz by som sa chcel pozrieť na to, ako a prečo bol do Biblie 
prijatý Danielov spis. Uvidíš „červenú niť“ Božieho dôkazu, kto-
rá sa tiahne všetkými biblickými knihami.

Daniel reagoval z hĺbky svojho srdca na Jeremiášovo posolstvo 
a dôkladne si prečítal všetko, čo Jeremiáš napísal. Okrem iného 
tam bolo napísané, že doba zajatia jeho ľudu v Babylone je ob-
medzená na 70 rokov (Daniel 9,2; Jeremiáš 25,11). Daniel sa po-
zrel do kalendára a zistil, že koniec tých sedemdesiatich rokov je 
veľmi blízko. Čo urobil? Jednoducho logicky zareagoval. Prosil 
Boha, aby túto predpoveď uskutočnil!

Z toho vidíme, ako Boh prebúdza v človeku vieru, uvádza jeho 
život do harmónie so sebou samým a zapája ho do svojich plá-
nov. Predpoveď, že po sedemdesiatich rokoch sa zajatie skončí, 
sa pre Daniela zrazu stala vierohodnou. Prečo? Pretože videl, že 
všetky ostatné predpovede sa presne naplnili. Na tomto základe 
bola 70 rokov stará výzva k pokániu, ako aj neskoršie predpove-
de, odrazu nanajvýš aktuálna.

To isté prežívame aj my dnes, keď vidíme, že to, čo Boh pred-
povedal, sa plní. V dôsledku toho si uvedomíme, že Božie slovo 
máme brať naozaj vážne. Stane sa pre nás skutočne dôveryhod-
ným. Keď potom zistíme, že sú ešte nesplnené predpovede o bu-
dúcnosti, budeme môcť bez veľkých problémov predpokladať, 
že sa tak isto naplnia. Z toho zreteľne vidíme, že je rozumné ve-
riť Písmu svätému a všetkému, čo obsahuje.
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Prekvapí ťa, že z dejín naozaj vieme, že zajatie Izraelitov v Ba-
bylone skončilo presne po 70 rokoch, ako to Jeremiáš predpove-
dal a ako to Daniel očakával? Nikto, kto verí Božiemu slovu, ne-
bude sklamaný. Daniel prežil naplnenie tejto Božej správy, ktorú 
Boh poslal Jeremiášovi. Aj ty sa môžeš dnes presvedčiť, že to tak 
skutočne je! Všetci ľudia na celom svete sa o tom môžu presved-
čiť. Stačí len poznať Bibliu a svetové dejiny.

Ako sme povedali, Danielov príbeh sa ešte nekončí. Len čo sa 
kajal, Boh sa mu zjavil. Rovnako ako Jeremiáš aj Daniel dostal 
od Boha zjavenie, posolstvo pre ľudí svojej doby. Okrem toho 
mu Boh dal konkrétne rady, predpovede a proroctvá do budúc-
nosti. Tak sa dostávame k najúžasnejším historickým predpove-
diam, ktoré nachádzame v Biblii. Daniel predpovedal štyri sve-
tové ríše (Daniel 2).

štyri  
predpovedané 

svetové ríše

druhé posolstvo

Jeremiáš náš pohľad na minulosť

Boh

zjavenie prvého  
posolstva

Presne podľa týchto slov sa potom vystriedali Babylonská ríša, 
Médsko-perzská ríša, Grécko a Rímska ríša. Daniel opísal tieto 
svetové ríše mnohými charakteristickými znakmi a vlastnosťami, 
ktoré sú úplne jasné a zreteľné, napríklad prevládajúci materiál 
v ich zbraniach. Rímska ríša bola „ríša zo železa“, čo vie každý, 
kto čítal akýkoľvek komiks o Asterixovi.
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Pozor: Nemôžem sa venovať všetkému do hĺbky, pretože v tej-
to knihe mi ide predovšetkým o princíp Božieho dôkazu. Tieto 

„príbehy“ o štyroch svetových ríšach sú veľmi rozsiahle.

–  Ponúkame ti však bezplatné štúdium, kde sa budeme týmito 
detailmi podrobne zaoberať a odpovieme na tvoje konkrétne 
otázky.

–  K tejto téme existuje množstvo literatúry. Americký špecialis-
ta na svetové dejiny prof. C. Mervyn Maxwell rozpoznal uda-
losti dejín, ktoré boli v Biblii vopred predpovedané, a napísal 
o tom knihu. V angličtine má názov „God Cares“ a rozhodne 
stojí za to prečítať si ju.

Len vševediaci Boh je schopný predpovedať politické udalosti 
stáročia vopred. Len všemohúci Boh sa môže postarať o to, aby 
sa tieto predpovede presne splnili! Pre človeka je to nemožné, 
zvlášť vo svete, ktorý sa neustále mení. To, že sa všetky predpo-
vede v Danielových proroctvách naplnili, nás opäť priamo sme-
ruje na Danielovo posolstvo a na posolstvo samotného Boha. Ne-
musíme sa trápiť so svojimi otázkami, domnienkami a dohadmi, 
ale môžeme sa nechať viesť Bohom a jeho slovom. Nezariadil to 
Boh skvele?

Naša otázka znela: Prečo máme veriť, že sa Boh zjavil Jeremi-
ášovi a neskôr aj Danielovi? Pretože posolstvo Jeremiáša aj Da-
niela sa dopodrobna naplnilo. Vidíme, že sme tu konfrontovaní 
so vševedúcnosťou a všemohúcnosťou. Dôvod, prečo sa Daniel 
nechal presvedčiť, že Boh sa Jeremiášovi skutočne zjavil, je ten 
istý, na základe ktorého môžeme uveriť aj my. Milióny ľudí všet-
kých generácií dodnes vedia, že sa Boh Jeremiášovi zjavil. Aj Da-
nielov spis bol zaradený do Biblie, pretože sa v ňom nedá pre-
hliadnuť dôkaz Božej existencie. V spisoch Jeremiáša i Daniela 
vidíme červenú niť tohto Božieho dôkazu. Tiahne sa od predpo-
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vede k naplneniu a potom k ďalšej predpovedi a k ďalšiemu napl-
neniu – naprieč celými dejinami. Dokonca až za ne.

Niektorí ľudia tomu nerozumejú a prichádzajú s námietkou: 
„To nie je nijaký dôkaz! Je to len jedna predpoveď z Biblie. Navy-
še, o jej naplnení sa píše v tej istej Biblii. To nemusí byť pravdivé.“ 
Ale tak to nie je. Keď Jeremiáš predpovedal udalosti, Biblia ešte 
neexistovala. Ani v dobe, keď sa tieto predpovede plnili, Biblia 
ešte neexistovala. Tieto udalosti sa stali a boli opísané bez toho, 
aby niekto tušil (okrem Boha), že raz bude existovať Biblia. Až 
o niekoľko storočí boli tieto spisy zozbierané do jedného zväz-
ku a stali sa Bibliou práve preto, že si ľudia uvedomili, že tieto 
predpovede sa skutočne naplnili. Tak si môžeš aj ty uvedomiť, 
že existuje súvislosť medzi spisom Jeremiáša a Daniela. Čím sú 
vlastne tieto dva spisy prepojené? Predpoveďami, ktoré sa sku-
točne stali, a ich naplnením. Preto boli tieto dva spisy zaradené 
do Biblie spolu s mnohými ďalšími.

Pokúsim sa to ilustrovať na vyšetrovacích metódach. Predstav 
si skupinu kriminalistov, ktorí vyšetrujú nejaký prípad. Zhro-
mažďujú dôkazy, zaisťujú stopy, vypočúvajú svedkov... Z toho 
vznikne spis. Zrazu príde hlásenie z kriminalistického ústavu, 
v ktorom sa hovorí, že zaistené stopy DNA sa zhodujú s ďalšími 
prípadmi, ktoré sa odohrali pred niekoľkými desiatkami rokov. 
Čo bude nasledovať? Kriminalisti spoja svoj spis s ďalšími, kto-
ré vznikli v minulosti. Ako je to možné? Vytiahnu staré spisy zo 
skrine, pretože existuje zreteľný dôkaz, že tieto činy spolu sú-
visia. Staré spisy sa dajú dohromady s novými a vznikne jeden 
spoločný zväzok. Rovnaký princíp platí pri Biblii. Nikto by na 
súde netvrdil: „Genetické dôkazy v jednotlivých spisoch nie sú 
relevantné, pretože všetky sú v jednom súhrnnom spise!“ To by 
bolo úplne absurdné! Je potrebné poznať dôkazy v jednotlivých 
spisoch a vedieť, ako vznikol súhrnný spis. Potom človek nebu-
de používať také chabé argumenty.

To isté platí pri Biblii. Musíme poznať príbeh vzniku a dôkazy 
pravdivosti – napríklad naplnené predpovede. Biblia je súhrnný 



29

zväzok kníh a v každom jednotlivom spise je možné rozpoznať 
dôkaz Božej existencie! Okrem toho existuje dostatok archeo-
logických a ďalších mimobiblických prameňov, ktoré podporu-
jú vierohodnosť Biblie. Rád ti to ukážem na ďalších príkladoch 
z dejín ľudstva. Uvedom si však jednu vec: Tieto spisy boli vybra-
né z množstva ďalších práve preto, že je v nich možné rozpoznať 
dôkazy Božej existencie. Tým sa líšili od ostatných a vďaka tomu 
boli zaradené do Biblie. 

Povedali sme, že Biblia má 66 kníh, ktoré boli napísané pri-
bližne 40 autormi v časovom rozmedzí asi 1 600 rokov. Princíp, 
o ktorom som hovoril v súvislosti s Jeremiášom a Danielom, sa 
tiahne naprieč všetkými 66 spismi. Boh sa neustále znovu zjavo-
val ľuďom, ktorí sa vďaka týmto zjaveniam stali Božími prorokmi 
a niektorí aj autormi biblických kníh. Tento princíp sa tiahne ako 
červená niť naprieč dejinami. Vo všetkých generáciách sa plnili 
biblické predpovede. Každý človek sa môže presvedčiť o tom, že 
tieto spisy sú Božím slovom. Nezariadil to Boh geniálne?!

Chcel by som ti teraz ukázať jeden veľmi zaujímavý príklad zo 
svetových dejín, kde môžeš vidieť, ako sa biblické proroctvá na-
pĺňajú. O týchto udalostiach sa môžeš dočítať v mnohých histo-
rických knihách. Možno ťa história až tak nezaujíma. Ak si však 
uvedomíš, že sa tieto detailne predpovedané udalosti v dejinách 
naozaj splnili, potom sa budeš nesmierne čudovať.

Prorokovaný Boží súd nad Týrom

Mesto Týrus bolo prekvitajúce fenické obchodné centrum 
na pobreží Stredozemného mora. Nachádzame o ňom zmienky 
v historických záznamoch z obdobia približne 2 000 rokov pred 
naším letopočtom. Mesto malo dve časti – väčšia bola na pobre-
ží; menšia na ostrove vzdialenom asi 1 km od prístavu. Ostrov 
slúžil obyvateľom mesta ako pevnosť. Lode privážali do Týru to-
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var z celého Stredomoria. Vzácny sortiment, s ktorým sa obcho-
dovalo, je pomerne podrobne vymenovaný v Biblii (Ezechiel 27). 
Kovy sa tu spracúvali novou technológiou. 

Dokonca aj kráľ Šalamún pozval do svojej krajiny odborní-
kov na zlievanie práve z Týru (1. Kráľovská 7,13.14). Ale okrem 
technologického vzostupu rástla aj pýcha miestnych obyvateľov.

„Takto vraví Pán, Hospodin: Týrus, povedal si o sebe: Som dokonale 
krásna loď!“ (Ezechiel 27,3)

„Som Boh, obývam sídlo bohov uprostred mora.“ (Ezechiel 28,2)

Namyslenosť bola obrovským problémom vo všetkých do-
bách a je aj dnes. Mnoho obchodných ciest viedlo v tom čase cez 
Izrael, preto sa nazýval aj „brána národov“. Po tom, ako Izrael 
napadli nepriatelia, Týrus mal pre Boží ľud len výsmech a urážky. 
Sebecky myslel na vlastné obohatenie.

„Zbúraná je brána národov, pripadne mne. Nech sa naplním tým, čo 
je v troskách!“ (Ezechiel 26,2)

Kvôli jeho velikášstvu, výsmechu Božiemu ľudu a  pýche, 
s akou vystupoval voči Bohu, poslal Boh na prelome rokov 587 
a 586 pred naším letopočtom proroka Ezechiela, aby vyniesol 
súd nad týmto mestom. Vďaka nájdeným zvitkom je vedecky 
dokázané, že Ezechielove spisy boli napísané pred naplnením 
proroctiev. Rád by som vymenoval niektoré podrobné detaily, 
o ktorých sa zmieňuje proroctvo. Uvidíme, že sa všetko naplnilo 
presne tak, ako to Boh predpovedal.

Týrus má byť zničený mnohými národmi, nielen jedným: 
„Pozri, som proti tebe, Týrus. Privediem proti tebe mnohé národy tak, 
ako more vyhadzuje svoje vlny. Zničia hradby Týru a zrúcajú jeho veže.“ 
(Ezechiel 26,3.4a)

Z  Týru zostane len holá skala, na ktorej budú rybári su-
šiť siete: „Odmetiem z neho prach a zmením ho na holú skalu. Bude 
miestom na sušenie sietí uprostred mora, lebo ja som to povedal – znie vý-
rok Pána, Hospodina – stane sa korisťou národom.“ (Ezechiel 26,4b.5)
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Babylonský kráľ Nebukadnesar napadne Týrus ako prvý: 
„Hľa, privediem k Týru babylonského kráľa Nebukadnesara zo severu, 
kráľa kráľov, s koňmi, bojovými vozmi, jazdcami, veľkým nasadením síl 
a mnohým ľudom.“ (Ezechiel 26,7)

Sutiny mesta budú vrhnuté do mora: „Vyrabujú tvoje bohat-
stvo a vyplienia, čo si získal obchodom, zbúrajú tvoje hradby, zrúcajú 
aj tvoje vzácne domy, tvoje kamene, tvoje drevo a tvoj prach pohádžu do 
vody.“ (Ezechiel 26,12)

Je pozoruhodné, s akou precíznosťou Boh predpovedal tie-
to udalosti. Proroctvá si môžeme prečítať len v Písme svätom. 
O konkrétnom naplnení nájdeme informácie v rôznych archeo-
logických či historických prameňoch.

Naplnenie
V roku 585 pred n. l., teda rok po vyslovení samotného pro-

roctva, pritiahol k Týru Nebukadnesar s veľkou babylonskou ar-
mádou. Obliehal Týrus dlhých 13 rokov (až do roku 573 pred n. 
l.) a dobyl jeho pobrežnú časť. V roku 539 pred n. l. si Kýros (za-
kladateľ a kráľ Perzskej ríše) podmanil Babylonskú ríšu. Tým sa 
dostal Týrus pod perzskú nadvládu. Prvé dve proroctvá sa teda 
naplnili. Ďalšie ešte museli čakať na svoje naplnenie. Uplynulo 
veľa času, kým sa dokázala pravdivosť Božích výrokov. 252 rokov 
po vynesení súdu (v roku 334 pred n. l.) pritiahol macedónsky 
kráľ Alexander Veľký do Perzie. Na svojej ceste do Egypta dobý-
val jedno mesto za druhým. Len silne opevnené a dobre zabez-
pečené mesto Týrus sa nechcelo vzdať. Vtedy sa Alexander Veľ-
ký rozhodol uskutočniť plán, ktorý v histórii ľudstva nemal 
obdoby. Nechal zbúrať pobrežnú časť Týru, ako to Boh pred-
povedal, a zo sutín mesta vybudoval 60 metrov široký násyp 
smerom k ostrovu. Keď použili všetky trámy a kamene, nechal 
vybrať aj hlinu spod mesta. Týrus bol doslova „ponorený do 
mora“, presne ako to bolo uvedené v proroctve. Boh to pred-
povedal s neomylnou presnosťou. Takmer 1 km dlhý násyp bol 
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opatrený štítmi, ktoré chránili útočníkov. Po dokončení valu ne-
chal Alexander Veľký doviesť vysokánske obliehacie veže – mali 
20 poschodí. Boli to najvyššie veže v dejinách nasadené do boja. 
Mestský múr prevyšovali o 50 metrov. Keď sa mu po siedmich 
mesiacoch obliehania podarilo dostať ich po násype k ostrovnej 
pevnosti, nemala šancu ubrániť sa. Takýmto spôsobom bol po-
razený posledný oporný bod Týru. Celé mesto skončilo doslo-
va v mori – tak ako to bolo predpovedané. Zámerom Alexandra 
Veľkého určite nebolo naplniť biblické proroctvo. Napriek tomu 
sa po približne 250 rokoch stal vykonávateľom Božieho súdu 
nad Týrom.

Ešte dnes si pamätám, ako som sa cítil, keď som si toto všet-
ko uvedomil. Každý, kto naozaj pochopí všetky súvislosti, sa 
bude čudovať! Človek zrazu zistí úžasnú vec – Boh je tu a pô-
sobí. Dejiny, život – všetko odrazu dostáva nový rozmer. Zrazu 
nie je problém veriť v Boha. Keď človek pochopí tieto súvislosti, 
vidí veci v úplne novom svetle. Nie div, že Ježiš hovorí: „Ja som 
svetlo sveta!“ Potrebujeme Ježišovu pomoc a Božie slovo, aby 
osvietilo naše myslenie.
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BOŽIE STANOVISKO 
K JEHO DÔKAZU

V skutočnosti to nie je tak, že by ktosi pri čítaní Biblie vy-
myslel dôkaz o Božej existencii. Sám Boh stále znovu dokazu-
je, že existuje a vstupuje do nášho života. Celkom jasne hovorí, 
že pravdivé predpovede a ich naplnenia sú jedným zo spôsobov, 
ako dokazuje svoju existenciu a moc.

„Hľa, prvé veci sa splnili, ja však oznamujem nové, zvestujem ich skôr, 
ako vyklíčia.“ (Izaiáš 42,9)

„Nech sa spolu zhromaždia všetky národy a nech sa zídu ľudia. Kto 
z nich to oznámi? Nech nám zvestujú prvé veci, nech si postavia svedkov 
a obhája sa. Nech počúvajú a povedia: Je to pravda.“ (Izaiáš 43,9)

„Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nesta-
lo. Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím.“ (Izaiáš 46,10)

Boh nám dáva rozumné a logické dôkazy o tom, že skutočne 
jestvuje. Svoju vševedúcnosť a všemohúcnosť dokazuje tým, že 
vysloví predpoveď, ktorá sa naplní. Vyzýva všetky národy, aby sa 
o tom presvedčili. Žiada (ironicky a posmešne) všetky nábožen-
stvá, aby urobili to isté, čo, samozrejme, nie sú schopné! To, že 
tieto predpovede sa presne naplnia, je pre každého správne uva-
žujúceho človeka dôkazom, že Boh existuje.

KAPITOLA 4
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Vidíme, že dôkaz Božej existencie nie je niečo, čo si vymyslelo 
niekoľko chytrých ľudí. Sám Boh sa rozhodol týmto spôsobom 
ukázať, že jestvuje. Sám Boh považuje preukázateľnú súvislosť 
medzi svojimi predpoveďami a ich naplnením za dôkaz o sebe! 
Preto sa vždy prekvapím, keď počujem nejakého kazateľa pove-
dať: „Dôkaz Božej existencie neexistuje.“ Nečíta azda svoju Bib-
liu? Nevidí tie najdôležitejšie súvislosti? Päť rokov som študoval 
teológiu. Počas 40 rokov som sa oboznámil s rôznymi kresťan-
skými prúdmi v Európe. Môžem ťa ubezpečiť, že na mnohých 
teologických školách sa učí všetko možné i nemožné, len Biblia 
nie. Preto ma neprekvapuje, že mnohí „teológovia“ a „kresťania“ 
vôbec neveria Biblii, ani v Boha. Držia sa tradícií a vznášajú sa 
v „kresťanských ilúziách“! Tí, ktorí z nejakého dôvodu v Boha 
veria, nevedia, že sám Boh dokazuje vierohodnosť svojho slova. 
Je to podobné, ako keď človek kvôli samotným stromom nevidí 
les. Ale Boh nám hovorí, že má dôkaz svojej existencie a ponúka 
nám ho! Existujú rozumné, logické a vedecky dokázateľné dôvo-
dy, prečo mali Peter a Pavol pravdu, keď povedali:

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté…“ (2. Timotejovi 3,16)
„… a tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Dobre robíte, keď 

naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste…“ 
(2. Petrov list 1,19)
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STELESNENÝ  
DÔKAZ BOHA

Ak pochopíš princíp, ako nám Boh dokazuje, že je, potom 
na tomto základe pochopíš aj stelesnený dôkaz Božej existen-
cie. Otázka znie: Ako je možné, že nespočetné množstvo ľudí 
verí, že Ježiš je skutočným Bohom? Je to jednoduché: Ježiš Kris-
tus je v centre dôkazu o Božej existencii. Chcel by som ti teraz 
ukázať, čo všetko s tým súvisí. Zistili sme, že Boh sa zjavil nie-
ktorým ľuďom:

–  po prvé, odovzdal im posolstvo pre ich dobu,
–  po druhé, odovzdal im predpoveď o budúcnosti.

Naplnením týchto predpovedí sa potvrdilo, že sú „Božími 
prorokmi“. Poďme teraz o krok ďalej.

Títo proroci dostali aj tretí typ posolstva, ktorý je mimoriad-
ne zaujímavý. Boh im opakovane dával „posolstvá ako malé die-
liky skladačky“. Mám na mysli toto: Keď si predstavíte puzzle, 
viete, že obrázok je rozdelený na množstvo malých častí. Žiad-
ny z týchto kúskov nestačí sám na to, aby poskytol predstavu 
o tom, ako vyzerá celý obraz. Človek musí dať všetky dieliky 
na správne miesto, aby získal kompletný obraz. Presne takéto 

KAPITOLA 5
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posolstvá – ako malé dieliky – dal Boh prorokom, ktorí verejne 
vystupovali stáročia pred Ježišovým narodením.

Povedali sme, že Biblia sa skladá zo 66 spisov. Dôležité je to, 
že 39 z týchto kníh bolo napísaných skôr, než žil Ježiš; 27 bolo 
napísaných až po jeho smrti. Proroci, ktorí žili pred Ježišom, 
dostali (1) posolstvo od Boha pre svoju dobu, (2) predpoveď 
do budúcnosti a (3) jeden alebo viacero dielikov tohto špeciál-
neho posolstva.

Jeremiáš

druhé posolstvo

tretie posolstvo
Boh

prvé  
posolstvo

Proroci vždy pochopili prvý typ posolstva, ktoré bolo určené 
ich súčasníkom. Často rozumeli aj zvesti určenej do budúcnos-
ti. Väčšinou však nechápali jednotlivé dieliky toho veľkého pro-
roctva. Nevedeli, ako ich majú poskladať. Ani proroci totižto ne-
vedia všetko. V Biblii sa opätovne stretávame s tým, že proroci 
sami osebe nemali schopnosť poznať budúcnosť. Mohli vidieť 
len tie veci, ktoré im Boh zjavil. V opačnom prípade by sa mohli 
snažiť akokoľvek, i tak by sa v riešení svojich otázok nedostali 
ani o krok ďalej.

Boh plánoval, že v Ježišovi Kristovi zostúpi na tento svet. Že 
je to nutné, vedel skôr, než stvoril svet a ľudí (k tejto téme po-
viem viac neskôr). Táto mimoriadne dôležitá misia musela byť 
dobre pripravená a zrealizovaná, aby bola vierohodná aj pre mo-
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derného človeka. Preto Boh spojil túto misiu s dôkazom o svo-
jej existencii. Vopred nám oznámil mnoho podrobností o tom, 
ako sa stane človekom, aké bude jeho poslanie a život tu na zemi. 
Tieto proroctvá oznámil rôznym prorokom, ktorí ich vo svojej 
dobe zvestovali svetu.

Skôr než Boh v Ježišovi prišiel na tento svet, naplnilo sa mno-
ho predpovedí ako dôkaz Božej existencie. Môžeme si to uvedo-
miť vďaka Jeremiášovi, Danielovi alebo na príklade mesta Týru. 
Keď potom Ježiš prišiel na svet, Boží zámer dokázať svoju exis-
tenciu v jeho osobe sa stal skutočnosťou! V celom svojom živo-
te a diele Ježiš spojil týchto 330 častí puzzle do jedného úžas-
ného obrazu. Človek to potrebuje pochopiť a prežiť. Prorok Ján 
Krstiteľ, ktorý to sám prežil, bol posledným prorokom pred Je-
žišom. Boh mu zveril poslanie, aby vyzýval ľudí k pokániu a ob-
ráteniu. Mali sa nechať pokrstiť a tým vyjadriť, že si uvedomu-
jú svoje hriechy a prosia Boha, aby ich očistil a odpustil im. Ján 
však nevedel, ako chce Boh ľuďom odpustiť. Mal svoje povolanie, 
svoju úlohu, ale nemal tušenie, ako to Boh naplánoval ďalej. Je-
žiš k nemu prišiel a chcel, aby ho pokrstil. Tomu Ján nerozumel. 
Akosi mu to s jeho povolaním nešlo dokopy. Ale Ježiš mu odpo-
vedal: „Nechaj to teraz! Patrí sa nám vykonať všetko, čo je spravodlivé.“ 
(Matúš 3,15) A tomuto Ján už nerozumel vôbec, ale začal o tých-
to veciach premýšľať. Začal si skladať jednotlivé dieliky dokopy. 
Najprv sa pýtal Boha v modlitbe, ako si to má všetko vysvetliť. 
Potom mu to zrazu došlo! Ján si spomenul na jeden dielik puzzle 
v proroctve, ktoré predpovedal Izaiáš pred 700 rokmi!

„On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. 
Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám 
dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, 
ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa 
nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie; neotvo-
ril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom.“ (Izaiáš 53,5-7)
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Vtedy pochopil, prečo sa chcel Ježiš pokrstiť, a zvolal:

„Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!“ (Ján 1,29)

Čo vlastne Jánovi došlo? Ako sa mu podarilo poskladať časti 
puzzle, ktoré poznal? Pokúsim sa to vysvetliť na jednom príkla-
de. Predstav si, že máš špinavý riad a čistú vodu. Keď riad umyješ, 
máš čistý riad a špinavú vodu. Keď do vody ponoríš čistú hubku 
na umývanie, nasaje špinavú vodu. Presne toto urobil symbolic-
ky Ježiš. Ľudia znečistení hriechom sa nechali Jánom pokrstiť. 
Túžili po odpustení hriechu. Ale voda nemohla zmyť ich hrie-
chy. Ani Ján Krstiteľ ich nemohol odpustiť. Prečo teda Ježiš chcel, 
aby ho Ján pokrstil? On jediný predsa nepotreboval odpustenie. 
Bol bez hriechu a viny. Podobne ako čistá špongia Ježiš vzal na 
seba špinu hriechov všetkých ľudí a niesol hriechy celého sveta. 
Vyniesol ich až na kríž a tam za ne zaplatil. Preto Ježiš povedal: 
„Nechaj to teraz! Patrí sa nám vykonať všetko, čo je spravodlivé.“ Po tom, 
čo Ježiš na kríži dokonal svoje dielo, Peter napísal:

„Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravod-
livých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v Du-
chu.“ (1. Petrov list 3,18)

Pavol potom písal o „ospravedlnení z viery“ (Rimanom 1,16.17). 
Tak bola spravodlivosť Božia naplnená. Ježiš vzal na seba trest, 
ktorý si nezaslúžil, aby sme my nemuseli dostať to, čo si právom 
zaslúžime. Ak veríme Ježišovi, dostávame vďaka nemu odpustenie 
a stojíme pred Bohom ospravedlnení.

Ježišov krst bola prvá udalosť jeho verejného pôsobenia, smrť 
na kríži posledná, ktorú na verejnosti urobil! To je rám obrazu 
skladačky. A to je to najdôležitejšie! Ján pochopil to, čo môžeme 
pochopiť aj my na príklade obetného baránka. Preto zvolal: „Hľa, 
Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!“
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Na tomto príklade vidíme, ako Ježiš svojím životom skladal 
jednu časť skladačky za druhou. Azda neexistuje nič napínavej-
šie, ako uvidieť to, uvedomiť si to a pochopiť! Z 330 proroctiev 
Ježiš postupne plnil jednu predpoveď po druhej! Poďme sa po-
zrieť na niektoré časti tejto skladačky.

Prorok Micheáš napríklad zvestoval, že večný Kráľ príde na 
svet v meste Betlehem. Túto predpoveď vyslovil o 500 rokov skôr, 
než sa skutočne stala:

„Ty však Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodina-
mi, z teba mi vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je 
v dávnoveku, v odvekých časoch.“ (Micheáš 5,1)

Prorok Izaiáš predpovedal s predstihom 700 rokov, že Ježiš 
bude trpieť a zomrie. Dostal od Boha zjavenie, v ktorom videl 
Ježiša na kríži. Okrem toho dostal aj posolstvo, o čom to zjave-
nie je, aby nikto nemusel špekulovať, čo sa vlastne na kríži stalo.

„On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. 
Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám 
dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, 
ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa 
nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie; neotvo-
ril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom.“ (Izaiáš 53,5-7)

Mnoho detailov zo žalmu 22 sa naplnilo na kríži, keď Ježiš 
umieral. Stačí si otvoriť Bibliu. Mimochodom, na kríži sa napl-
nilo vyše 30 rôznych proroctiev a predpovedí, ktoré boli vyriek-
nuté niekoľko storočí, ba dokonca tisícročí predtým, než sa daná 
situácia odohrala! Celý Ježišov život od narodenia až po smrť 
a zmŕtvychvstanie bol predpovedaný!
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Tieto informácie Boh nedával postupne v chronologickom po-
radí, ale premiešal ich ako dieliky puzzle. Ako keď človek obráti 
škatuľu so skladačkou hore nohami. V čase pred Ježišovým verej-
ným vystúpením nikto nechápal, čo sa vlastne bude diať. Dokon-
ca ani „veľký prorok Ján“ nechápal viac, než koľko mu Boh dal 
poznať! Dôvod Ježišovho utrpenia a smrti zjavil Boh o 700 rokov 
skôr, spôsob jeho narodenia o celých 500 rokov skôr. Prečo to 
urobil? To je jednoduché. Aby zamedzil manipulácii. Vtedajší 
znalci prorockých spisov vedeli, že sa má stať niečo výnimočné. 
S mimoriadne napätými očakávaniami čakali na splnenie týchto 
predpovedí. Nevedeli však, kedy a ako sa to stane skutočnosťou! 
Nikomu sa nepodarilo zložiť tieto dieliky presne k sebe. Ako je 
možné, že sa kráľ narodí v chlieve? Ak je to skutočne večný kráľ, 
ako to, že nakoniec trpí a umiera? Ako môže zomrieť, keď má žiť 
večne? Nerozpoznali celý obraz ako zvláštne posolstvo s kon-
krétnym naplnením, pretože Boh tieto časti skladačky vložil do 
iných súvislostí svojho posolstva. Vidíme to najmä v žalme 22. 
Vtedajší znalci Písma svätého si všimli len to, že sa stane niečo 
naozaj dôležité, čo bude rozhodujúce pre svetové dejiny. Príde 
Mesiáš, ktosi menom „Boh s nami“, ale nerozumeli súvislostiam. 
Ale Boh ani nechcel, aby rozumeli viac, než bolo treba, aby tým 
zamedzil manipulácii. Pretože sám chcel tieto časti skladačky 
zložiť v Ježišovi Kristovi, prial si, aby každý mohol rozpoznať 
zreteľné naplnenie všetkých týchto predpovedí práve v Ježišo-
vom živote!

Raz som sa pokúšal poskladať puzzle. Po niekoľkonásobnom 
obracaní dielikov sem a tam som stratil trpezlivosť. Netrvalo 
dlho a pristihol som sa pri tom, ako sa snažím jeden kúsok vtla-
čiť medzi ostatné nasilu, aj keď tam vôbec nesedel. Takto to však 
nefunguje. Vzdal som to. Asi by nebolo múdre pokračovať takto 
v skladaní – nasilu vtláčať dieliky medzi ostatné, aj keď obraz 
tomu nezodpovedá. Presne toto však robili niektorí ľudia v Je-
žišovej dobe. Niektorí „chytrí“ začali vykladať časti „skladačky“ 
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a nasilu sa pokúšali spojiť ich s tým, k čomu sa v skutočnosti ne-
hodili. Robili to napriek tomu, že to vôbec nebolo v súlade s bib-
lickými výrokmi. 

Medzi obyvateľmi Izraela vládlo nadšené očakávanie predpo-
vedaného Mesiáša. Vinou nesprávnych interpretácií však mnohí 
očakávali politického osloboditeľa! Niekoho, kto zničí rímskych 
okupantov. Pretože sa držali svojich špekulácií a nesprávnych vý-
kladov, boli slepí voči tomu, čo Ježiš robil. Mali už svoj, nasilu po-
skladaný hotový „obraz“. Živý Ježiš sa im doňho nehodil. Napriek 
tomu, že ho pozorovali a hodnotili zo všetkých možných strán, 
nemohli pre neho nájsť miesto vo svojom obraze. Ježišovi sa často 
podarilo dobehnúť ich. Znova a znova museli uznať, že Ježiš má 
pravdu. To spochybňovalo ich svetonázor, ich pohľad na seba sa-
mých a dokonca ich pohľad na Boha. Všetko bolo zrazu inak, než 
si dosiaľ mysleli. Mohli si síce uvedomiť, že ich náboženstvo sa 
uberá nesprávnym smerom, ale im šlo predovšetkým o moc. Veľmi 
si zakladali na úcte a postavení. Neboli ochotní vzdať sa ich. Ich 
náboženská horlivosť stále rástla. Ježišovým činom a slovám ne-
správne rozumeli a nesprávne ich interpretovali. Žiadali od neho 
znamenia, ale keď nejaké uvideli, ovládol ich skôr hnev! Tieto zá-
zraky sa totiž nezlučovali s ich predstavami o Bohu a Mesiášovi. 
Podľa nich museli pochádzať od satana! Smutné. To všetko len 
preto, že biblické časti skladačky nasilu tlačili tam, kde sa im to 
hodilo. Šlo im o to, aby tým podporili svoju moc.

Aj dnes majú mnohí k tomu sklon. Vyberajú si z Biblie to, čo 
sa im hodí, a všetko ostatné ignorujú. Medzi motorkármi, kde 
som sa dlhé roky pohyboval, poznala väčšina ľudí verš, v ktorom 
Ježiš premenil vodu na víno. Veľmi radi ho citujú, keď si opití 
pripíjajú na zdravie. Niektorí ešte poznajú aj text, v ktorom Ježiš 
hovorí, že veriaci by mal nastaviť aj druhé líce, keď ho bijú. To sú 
samozrejme extrémy. Ale tento spôsob zaobchádzania s Bibliou 
je značne rozšírený. Mnohí si z Biblie vyberajú len to, čo v nich 
vyvoláva príjemné pocity, alebo čo im potvrdzuje, že majú prav-
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du. Takýmto spôsobom vytrhávajú texty zo súvislostí, nasilu do 
seba vtláčajú rôzne „dieliky“ a skladajú si z nich „vlastný obraz“.

V Ježišovej dobe bol tento nebezpečný spôsob výkladu Biblie 
úplne bežný. Preto nie je ťažké pochopiť, že Ježiš pred nimi ani 
nechcel konať zázraky. Vedel, že bez znalosti Písma svätého sú 
znamenia a divy nanič! Pre toho, kto nepozná Písmo sväté, sú 
znamenia a divy často zbytočné, niekedy dokonca nebezpečné. 
Takýto človek síce prežije zázrak, ale vyloží si ho úplne nespráv-
ne. Ježiš ustavične ľudí upozorňoval, že ich rozhodujúca chyba 
spočíva v tom, že nepoznajú Písmo sväté! Z tohto dôvodu neboli 
schopní posúdiť „znamenia času“.

„Ježiš im však odpovedal: Blúdite, lebo nepoznáte Písma ani Božiu 
moc.“ (Matúš 22,29)

„A ráno: Dnes bude nečas, nebo je červené a zachmúrené. Vzhľad oblo-
hy viete posúdiť a znamenia čias neviete?“ (Matúš 16,3)

O tom, čo tu Ježiš hovorí, sa môžeme presvedčiť aj dnes. Ak 
poznáme Bibliu, môžeme rozpoznať „Božiu moc“ pôsobiacu vo 
svetových dejinách. Plnia sa rôzne predpovede. Prejavuje sa ne-
obmedzená vševedúcnosť a všemohúcnosť! Ak ľudia poznali Pís-
mo sväté, dokázali posudzovať „znamenia času“. Platí to aj dnes.

Ale nie všetci boli vtedy zaslepení. Keď Ježiš začal verejne pô-
sobiť, každý znalec Písma svätého mohol jasne vidieť, že Ježiš 
spája jeden dielik skladačky s ďalším, až z toho napokon vznikol 
kompletný obraz! Od svojho narodenia až po smrť Ježiš plnil 
jednu predpoveď po druhej. Je to také fascinujúce, že keď človek 
pochopí všetky súvislosti, nestačí sa čudovať. Mnohí to nevedia. 
Správy o Ježišovi považujú za nudné čítanie a zastarané príbehy. 
Pri čítaní evanjelií sleduj, ako často Ježiš hovorí: „Dnes sa toto 
slovo z Písma naplnilo pred vašimi očami...“ Ježiš zložil puzzle! 
Najlepšie je začať Matúšovým evanjeliom. Hneď v prvých kapi-
tolách uvidíš, ako sa stále opakuje: „Stalo sa to, aby sa naplnilo, 
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čo bolo tu aj tam v Starej zmluve napísané.“ Plní sa jedna pred-
poveď po druhej.

Keď Ježiš začal plniť predpovede, pre všetkých pozorovate-
ľov to bola veľká výzva. Najmä však pre Ježišových najbližších. 
Už Ján Krstiteľ musel usilovne hľadať odpovede – a bez pozna-
nia Písma svätého to ide pomerne ťažko. Aj Ježišovi učeníci mu-
seli neustále meniť svoje zažité spôsoby myslenia. Všetci mali 
o Bohu svoje vlastné predstavy a výklady. Ježiš im zjavil o Bohu 
pravdu. To ich zas a zas a s novou naliehavosťou viedlo k tomu, 
aby prehodnotili svoje predstavy a zmenili svoj život. Vďaka zna-
meniam a divom Ježiš vzbudil záujem ľudí, ale stále odkazoval na 
existujúce spisy – na 39 kníh Starej zmluvy. Kde to bolo mož-
né, vysvetľoval ľuďom Božie slovo. Ježiš viedol ľudí k úžasnému 
procesu zmeny myslenia. Jeho 12 učeníci mali možnosť prežiť 
to najintenzívnejšie. Museli uvažovať novým spôsobom vo všet-
kých oblastiach života. Aj oni si totiž postavu Mesiáša spájali 
s nádejou na vyslobodenie od nepriateľov. Priamo pred očami 
mali obraz, ako ich Ježiš oslobodí od Rimanov a oni zasadnú na 
tróny vedľa Ježiša. Ježiš ich vyvádza z omylu a búra ich vzdušné 
zámky. Museli pochopiť, aký je skutočný Boží zámer. Bolo to 
niečo oveľa väčšie a úžasnejšie! Ale k tomu sa dostaneme neskôr.

Už samotná skutočnosť, že Ježiš naplnil všetky tieto dieliky 
skladačky, je v dejinách nášho sveta niečím jedinečným. Žiadny 
človek, ktorý založil nejaké náboženstvo, nebol predpovedaný 
pred narodením. V mojom prípade rodičia ani netušili, či budem 
chlapec alebo dievča. Čo vedeli ľudia pred sto rokmi o tebe?! Ale 
Ježišov život, jeho pôsobenie a smrť boli podrobne a do detailov 
predpovedané už celé stáročia dopredu!

Stretávame sa s predpoveďami, ktorých naplnenie presahuje 
hranice ľudských schopností. Boli predpovedané divy a zname-
nia, ktoré nemohol naplniť žiadny človek. Ježiš ich splnil presne 
tak, ako boli predpovedané.



45

Boli predpovede, ktoré bolo ťažké naplniť. Napríklad utrpenie 
a smrť. Kto by chcel naplniť takéto predpovede?! Nikto! Na krí-
ži Ježiš naplnil aj tieto proroctvá. Jeho utrpenie a smrť ukrižova-
ním neboli nehodou ani náhodným tragickým koncom! Naopak, 
boli vyvrcholením svetových dejín! Bol to kľúčový etapový cieľ, 
ktorý si Boh vytýčil vo svojom pláne so svetom a ľuďmi. Vďaka 
nemu vidíme, ako veľmi nás Boh miluje. Vďaka nemu môžeme 
získať odpustenie hriechov a znovu sa obrátiť k Bohu, aby sme 
s ním žili v harmónii!

V tejto knihe mi ide predovšetkým o dôkaz Božej existencie. 
Ďalšou otázkou je: Ako môžeme veriť, že Boh je skutočne Bo-
hom? Najprv si to musíme vysvetliť.
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JEŽIŠ – BOH ALEBO 
PSYCHOPAT?

Jeden z Ježišových učeníkov raz svojmu majstrovi povedal:

„Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí! Ježiš mu povedal: Filip, toľký 
čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že 
teraz hovoríš: Ukáž nám Otca?“ (Ján 14,8-9)

Čo by si robil, keby ti na dvere zaklopal niekto, kto by o sebe 
tvrdil, že je Boh Otec? Zavolal by si políciu, alebo by si šiel po 
slzný sprej? Takíto ľudia môžu byť nebezpeční! Človek, ktorý 
o sebe tvrdí, že je Boh, je buď blázon, alebo má pravdu. Naše 
rozhodovanie je v tomto prípade jednoduché. Jedna vec je totiž 
jasná. Ježiš je buď tým, za koho sa vydáva, alebo je to velikášsky 
psychopat. Buď má pravdu, alebo je to najväčší blázon a zvod-
ca, aký po svete chodil! Medzi týmito dvoma možnosťami nie 
je stredná cesta.

Chcel by som dodať ešte jednu vec: Ježiš nikdy nepovedal, 
že chce založiť „svetové náboženstvo“. Nikdy sa nezaplietol 
s „náboženskými špičkami“ svojej doby. Tí všetci prichádzali za 
ním, aby ho počúvali a videli; všetci ho chceli získať pre svoje 
hnutie. Liberálni saduceji, zákonnícki farizeji, politicky aktívni 
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herodiáni... Ježiš sa nenechal zatiahnuť do žiadnej z týchto ná-
boženských frakcií. Na týchto náboženstvách bolo nebezpečné, 
že všetci mali kúsok pravdy! Nanešťastie pri týchto názorových 
smeroch hlásiacich sa k Božiemu ľudu šlo vždy o deformáciu 
pravdy! Zástancovia jednotlivých hnutí mali Písmo sväté vo 
svojich rukách, ale nesprávne ho vykladali. To je oveľa nebez-
pečnejšie než úplne falošné náboženstvo. Stopercentné klam-
stvo sa dá ľahko prekuknúť, ale keď je na ňom „niečo“ pravdivé, 
potom je to zložitejšie. V Ježišovej dobe to bolo mimoriadne 
zložité. Ani dnes to nie je najľahšie. Všetci teológovia sa od-
volávajú na Bibliu, všetci kazatelia z nej čítajú... Ježiš konal to, 
čo bolo pre všetkých ľudí okolo nepochopiteľné: Tvrdil, že je 
Boh! Bolo to niečo neuveriteľné. Takýto názor bol neslýchaný. 
Ježiš pohŕdal ich náboženstvom (nazýval ich pokrytcami, blu-
dármi, vlkmi v ovčom rúchu, falošnými prorokmi, vreteničím 
plemenom...) a tvrdil o sebe, že je Boh! Na svete v podstate ne-
bol nikto, kto by vystupoval proti nesprávnemu náboženstvu 
razantnejšie ako Ježiš. Preto je pre mňa nepochopiteľné, že 
niektorí teológovia Ježiša predstavujú ako zjednotiteľa sveto-
vých náboženstiev.

Kriticky uvažujúci človek by mohol povedať: Dobre, pochopil 
som, že Ježiš o sebe tvrdí, že je Boh. Ale kde je nejaký dôkaz?! To 
predsa o sebe môže povedať každý! Dokáž to!

Ježiš s  tým nemal problém. To je to najmenej, čo môže 
a musí (!) urobiť, keď nás všetkých zreteľne varuje, aby sme sa 
vyhli nekritickej viere v rôzne náboženstvá a cirkevné tradície. 
Ježiš varoval pred falošnými prorokmi, pred bludmi, pred ne-
správnymi myšlienkovými prúdmi v cirkvi ešte predtým, než  
samotná cirkev vznikla! Preto musel na druhej strane poskytnúť 
jasný dôkaz, aby sme mohli rozlišovať medzi pravdou a podvo-
dom. Pozri sa, čo Ježiš hovorí. Vidíš, ako používa dôkaz o Bo-
žej existencii, aby dokázal, čo o sebe tvrdí?
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„Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili potom, 
keď sa to stane, že Ja som.“ (Ján 13,19)

Ježiš nehovorí: „Jednoducho mi musíte veriť! Nič presnejšie 
sa nevie. Držte sa verne svojej tradície. Nezáleží na tom, čomu 
veríte, hlavne, že budete veriť.“ Ježiš tiež nehovorí: „Vo všetkých 
náboženstvách je pravda. Hlavne, že k sebe budete dobrí a v nie-
čo budete veriť.“ Nie! Ježiš sa predstavuje ako Boh a dáva nám 
pádny dôvod, aby sme mu verili. Dokazuje, že je skutočne tým, 
za koho sa vyhlasuje. Dokladá to tým, že robí presne to, čo vždy 
robil Boh. Ježiš sa preukazuje tým, čím sa vždy preukazoval Boh. 
Dnes by možno povedal:

„Naozaj chápem, že musíš pochybovať o mojom tvrdení, že 
som Boh, ak si rozumný človek. Na každom rohu totiž stoja ľudia, 
ktorí tvrdia to isté. Ale ja ti dokážem, že mám pravdu. Dokážem 
všetkým, že som to skutočne ja. Poďme to urobiť takto: Urobím 
presne to, čím sa Boh preukazoval v celých dejinách. Poviem vám 
dopredu niekoľko vecí, a ak sa stanú, môžete mi veriť, že som to 
ja – vševediaci a všemohúci Boh. Len Boh totiž môže predpovedať 
veci a postarať sa o to, aby sa naozaj stali skutočnosťou!“

To je spôsob, akým sa Ježiš preukazuje. My máme navyše vý-
hodnú perspektívu. Môžeme sa pozrieť o 2000 rokov naspäť 
a overiť si, čo sa s Ježišovými predpoveďami stalo. Vezmime si 
napríklad Ježišove výroky z Matúšovho evanjelia 24. kapitoly. 
V tejto kapitole je predpovedaných veľa udalostí – napríklad zni-
čenie chrámu. V tej dobe to bolo niečo nepredstaviteľné. Chrám 
bol však v roku 70 nášho letopočtu dokázateľne zničený, presne 
podľa predpovede. Ježiš tiež predpovedal celosvetové prenasle-
dovanie kresťanov ešte skôr, ako nejakí kresťania vôbec existo-
vali. Vyhlásil, že jeho posolstvo sa bude zvestovať všetkým ná-
rodom. Povedal to v čase, keď bol obklopený hŕstkou učeníkov, 
ktorí jeho posolstvo vlastne ani správne nechápali.
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Pozri sa okolo seba! Ježiš predpovedal aj to, že v kresťanstve 
dôjde k veľmi neblahým veciam, a to skôr než nejakí kresťania 
chodili po svete. Všetky tieto veci môžeme dnes okolo seba sle-
dovať. Ježiš predpovedal ako znamenie skorého konca sveta prí-
chod falošných Kristov v dobe, keď ešte nežil jediný kresťan. 
Dnes vieme o 1000 ľuďoch, ktorí sa za Krista vydávajú (podľa te-
levíznej reportáže Spieglu).

Ježiš tiež oznámil, že budú pribúdať prírodné katastrofy, 
choroby, epidémie a vojny. Tieto veci označil za „pôrodné bo-
lesti“. To je na jeho predpovedi v tejto kapitole najúžasnejšie. 
V jeho dobe neexistovali žiadne štatistiky ani tabuľky. Ale Ježiš 
použil príklad, ktorý azda nemohol byť priliehavejší. Pôrodné 
bolesti u ženy prichádzajú v stále kratších intervaloch a sú stále 
silnejšie. Presne to dnes pozorujeme na celom svete, keď sle-
dujeme správy. Najväčšie povodne za posledné storočia prichá-
dzajú v stále kratších odstupoch. Hurikány v Amerike sú silnej-
šie a objavujú sa v neobvyklých ročných obdobiach. Dokonca 
aj v Nemecku máme zrazu tornáda. Záplavy v Drážďanoch, roz-
vodnenú rieku Mississippi, katastrofu vo Fukušime.

Navzdory tomu, že máme vysokú úroveň zdravotníctva a lie-
kov, závažných ochorení stále pribúda – AIDS, slintačka a krí-
vačka, BSE... V niektorých častiach sveta sa znovu objavuje bu-
bonický mor, ktorý v stredoveku zahubil tretinu ľudskej populá-
cie! Znovu sa objavuje ebola... Na základe štatistických údajov 
o katastrofách vidíme, že krivka, ktorá zobrazuje počet týchto 
udalostí, v posledných rokoch stúpa. Ide o nárast o stovky per-
cent! Ježiš si nemohol vybrať lepší príklad než „pôrodné bolesti“.

Ježiš dokonca predpovedal, že na konci času bude rozkvitať 
obchod s ľuďmi. V zozname „tovaru“, s ktorým sa bude obcho-
dovať, sú medzi mnohými ďalšími vecami spomínaní aj ľudia 
(Zjavenie 18,13)! Čo sa deje pred našimi očami? Vidíme, že Afro-
američan sa stal americkým prezidentom a myslíme si, že obchod 
s otrokmi je dávno minulosťou. Dnes je však viac zotročených 
ľudí než kedykoľvek predtým. Hovorí sa o 30 000 000 ľudí. Ob-
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chod s ľuďmi prekvitá. Koľko ľudí je sexuálne vykorisťovaných... 
V niektorých krajinách sú unesení a zotročení dokonca ľudia z ce-
lých oblastí. Pred niekoľkými týždňami bol odhalený nemecký 
manželský pár, ktorý si chcel kúpiť dieťa! Moji známi boli na do-
volenke v Thajsku. Jedného dňa ich na ulici zastavili ľudia, ktorí 
im ponúkali na predaj bábätko.

Ježiš to všetko predpovedal. Nemusím písať o nespočetných 
vojnách, ku ktorým došlo v dejinách. Všetci o nich vieme. Stretá-
vame sa tu s ďalšími predpoveďami, pri ktorých ani nemusím mať 
podrobné informácie z rôznych zdrojov. Na to, aby som rozpo-
znal ich naplnenie, mi stačí bežný všeobecný prehľad. Tieto veci 
môže vidieť a pochopiť každý, ak pozná Bibliu a sleduje aktuál-
ne správy. Ježišove predpovede sa plnili v priebehu celých dejín, 
takže každá generácia ľudí sa mohla presvedčiť o tom, že Ježiš 
je tým, za koho sa vyhlasoval. On sa preukázal! Ježiš je ústred-
nou postavou dôkazu Božej existencie, pretože je skutočný Boh!

Ako je možné, že obrovské množstvo ľudí z celého sveta verí, 
že Ježiš je skutočný Boh? To je ľahké. Vďaka dôkazu o Bohu vidí-
me, že Božie posolstvo v Biblii je pravdivé. Vieme, že Boh pred-
povedal svoj príchod, pripravil ho a uskutočnil. Ježiš sa prejavil 
naplnením proroctiev, znameniami a zázrakmi. Dokazuje sa pro-
stredníctvom ďalších proroctiev a ich naplnením. Nie div, že po 
jeho zmŕtvychvstaní musel aj pochybujúci učeník Tomáš vyznať:

„Pán môj a Boh môj!“ (Ján 20,28)

Ježiš hocikomu nepovedal, kým vlastne je, pretože by mu nik-
to neveril. Chcel, aby sa ľudia o tom sami presvedčili. Spočiatku 
si niektorí mysleli, že Ježiš je jednoducho dobrý človek. Postup-
ne u neho rozpoznali úžasnú schopnosť učiť. Bol som na pred-
náške rektorky, ktorá predstavovala svoju doktorandskú prácu. 
V nej zdokumentovala, že Ježiš už vtedy vyučoval podľa najlep-
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ších pedagogických princípov, ktoré dnes poznáme! Najmoder-
nejšia psychológia uznáva, že Ježišove znalosti sa nedajú preko-
nať! To, ako sa Ježiš správal k ľuďom, zatieňuje všetky súčasné 
pedagogické znalosti. Jeho súčasníci mali možnosť sledovať jeho 
vynikajúce schopnosti.

Presvedčili sa o tom, že Ježiš je schopný vidieť do srdca človeka 
a predpovedať budúcnosť. Musel byť preto prorokom! Jeho mo-
rálny kredit a jeho výroky o Božom kráľovstve viedli ľudí k tomu, 
že v ňom videli budúceho kráľa. Musí byť tým zasľúbeným Mesiá-
šom! A ním predsa aj bol, ako to sám vyhlasoval. Musel však kori-
govať nesprávne predstavy ľudí o Mesiášovi, pretože neprišiel, aby 
ľudí oslobodil od nadvlády Rimanov.

Po celý čas jeho pôsobenia ľudia stále viac poznávali Ježišov po-
tenciál, ale niektoré veci si vykladali nesprávne. Nechceli sa vzdať 
svojich predstáv. Ježiš musel často korigovať svojich učeníkov. 
Keď vstal z mŕtvych, aj pochybujúci učeník Tomáš vyznal: „Pán môj 
a Boh môj!“ V tej chvíli ho Ježiš nemusel opravovať. O svojom po-
slaní im už predsa hovoril dopredu. V tom čase mali učeníci k Je-
žišovi príliš veľký rešpekt, než aby sa mu za tieto slová vysmievali. 
Mysleli si však, že pravdepodobne má na mysli niečo iné. Nešlo 
im v tom okamihu do hlavy to, čo my dnes vieme úplne iste: že Je-
žiš nám zjavuje Boha! Že Boh bol v Kristovi (2. Korinťanom 5,19) 
a že Ježiš je skutočný Boh (1. Jánov list 5,20).
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NARODENIE Z PANNY 
A VZKRIESENIE

Mnoho moderných ľudí má problém veriť veciam, ako je naprí-
klad narodenie z panny či vzkriesenie. Na základe dôkazu o Bohu 
je celkom rozumné týmto veciam veriť. Boh ich predpovedal o 700 
rokov skôr, než sa stali: „Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna 
počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.“ (Izaiáš 7,14)

Príde niekto, kto sa bude volať Emanuel – Boh s nami. Ďal-
šie predpovede hovoria o večnom kráľovi, o večnom vládcovi, 
o tom, ktorý nemá počiatok ani koniec. Boh chcel prísť na tento 
svet – a bol tu!

Prečo sa Boh rozhodol prísť skrze pannu a načo bola dobrá 
táto „hra na schovávačku“ s menom „Emanuel“? Prečo Boh jed-
noducho nepredpovedal, že sa bude volať Ježiš? Odpoveď nie 
je úplne jednoduchá. Boh musel pripraviť ľudí na svoj príchod.

Po druhé, musel vylúčiť z hry manipuláciu a rôzne domnien-
ky. Keby Boh predpovedal, že večný kráľ príde na svet za nor-
málnych okolností, aké by to malo následky? Tento spis sa čítal 
a šíril z generácie na generáciu. K čomu to mohlo viesť? Všetci, 
ktorí by vďaka dôkazu o Božej existencii pochopili, že Boha je 
potrebné brať vážne, by svojho syna pomenovali Ježiš! A najlep-
šie všetkých synov! Každý by si totiž myslel: „Môj syn je výni-
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močný...“ Koniec koncov to pozorujem u všetkých, ktorí svoje 
deti vozia v kočíku na prechádzky. A je to dobré! Každé dieťa je 
pre svojich rodičov výnimočné. Ale tak to nemyslím! Boh sa bez-
podmienečne musel vyhnúť takýmto domnienkam, pretože by to 
ohrozilo celý plán. Skús si predstaviť: „Môj syn je Mesiáš!“ „Nie! 
Môj!“ Vyvolávalo by to spory a možno aj zabíjanie. Okrem toho 
Boh predpovedal, že niektorí ľudia nemusia správne pochopiť 

„proroctvo o Mesiášovi“ a budú ho vykladať nacionálne. Hrdí ot-
covia by predsa všetky svoje deti naučili oháňať sa mečom – so 
všetkými fatálnymi následkami, ktoré by to prinieslo.

Narodenie z panny bránilo neopodstatneným domnienkam. Pre-
čo tu vlastne hovorím o narodení z panny? To je jednoduché. Ide 
mi o otázku: Ako môžeme veriť „neuveriteľným“ správam z Biblie?

Vec sa má takto. Keď nejaký človek počuje výroky: „Ježiš sa 
narodil z panny. Robil zázraky a divy. Vstal z mŕtvych...“, tak má 
pravdepodobne svoje dôvody, prečo tomu nemôže veriť. Napo-
kon, prečo by tomu vôbec mal veriť? Niečo také sa nikdy nesta-
lo! Farár možno povie: „Človek jednoducho musí veriť.“ Super. 
Vďaka tomu si niektorí myslia, že viera je len akési snívanie. Ale-
bo že človek musí predstierať, ako by sa to stalo, ale s realitou 
to nemá nič spoločné. Mnohí si myslia, že „poznanie“ je jedna 
kategória a „viera“, ktorá však s poznaním nemá nič spoločné, je 
druhá vec. Vraj kto niečomu verí, ten by si nemal nahovárať, že 
niečo vie! Ale tak to nie je, ak rozumieme dôkazu Božej existen-
cie, pretože máme rozumný základ, že sa tieto „neuveriteľné“ 
veci skutočne odohrali.

Ježiš vedel, že zmŕtvychvstanie je pre bežného rozumného 
človeka niečo veľmi nevierohodné. Možno práve ty váhaš, či mô-
žeš uveriť Ježišovi Kristovi. Pozrime sa radšej priamo do Biblie. 
Ježiš vedel, že samotné vzkriesenie z mŕtvych samo osebe nič ne-
prinesie. Sám to povedal. Toto svoje presvedčenie zakompono-
val do príbehu, ktorý ľudom porozprával (Lukáš 16,19-31). Ne-
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veriaci pochybovači si žiadajú zázrak. Mŕtvy človek sa má vrátiť 
zo záhrobia, aby ľudia prijali jeho posolstvo. Ale Ježiš hovorí prí-
beh tak, že je z neho zrejmé, že ľudia sa nedajú presvedčiť, ani keby 
niekto vstal z mŕtvych (verš 31)! Pozor! V tomto okamihu už Ježiš 
vedel, že zomrie a potom vstane z mŕtvych. Niektorým blízkym 
ľuďom to v predstihu povedal, aby sa nedivili, keď sa to stane, 
a aby už vtedy uvažovali o tom, ako jednotlivé „časti skladačky“ 
správne pospájať s ostatnými. Jedna vec je však zaujímavá: Ježiš 
vie, aké extrémne dôležité je veriť v zmŕtvychvstanie. Zároveň 
však hovorí, že nestačí byť len svedkom tohto zázraku! Čo to 
znamená? Pozor! Ježiš dodáva jednu vetu, ktorá je mimoriadne 
dôležitá: „Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, 
ani keby niekto vstal z mŕtvych.“ (Lukáš 16,31)

Ježiš vedel, že nebude jednoduché uveriť v jeho zmŕtvychvsta-
nie. Ale tu hovorí, že vzkriesenie je vierohodné vtedy, keď ľudia 
poznajú Mojžiša a prorokov. Ako tomu máme rozumieť? Ježiš tu 
hovorí o súvislostiach z dôkazu Božej existencie. Vie, ako pra-
cuje náš mozog. Vie aj to, že človek obdarovaný rozumom bez 
problémov pochopí, že sa plní biblické proroctvo. Zároveň však 
cíti, že je konfrontovaný so všemohúcnosťou a vševedúcnosťou – 
teda so samotným Bohom. Vďaka tomuto dôkazu o Bohu sa po-
solstvo Biblie stáva vierohodným. A logika človeku hovorí: Ak sa 
preukázalo, že globálne politické udalosti boli predpovedané 
a naplnili sa (štyri svetové ríše), prečo by malo byť narodenie 
z panny takým veľkým problémom? Alebo zmŕtvychvstanie? 
Ten, kto stvoril nebo a zem, má azda problém chodiť po vode?! 
Všetky tieto prípady z Biblie sú na podklade dôkazu o existen-
cii Boha nielen možné, ale aj vierohodné!

To je veľmi dôležitý záver! Existujú vedecky podložené napl-
nenia biblických predpovedí. Ale existujú aj predpovede, kto-
rých naplnenie sa nedá dokázať pomocou archeológie ani iných 
vedných disciplín. Ako je možné dnes dokázať, že Ježiš skutoč-
ne vstal z mŕtvych? Bez znalosti dôkazu o existencii Boha v Pís-



55

me svätom je tomu ťažké veriť. Ale keď človek vidí Božiu všemo-
húcnosť pri napĺňaní predpovedaných historických udalostí, aj 
zmŕtvychvstanie sa stáva vierohodným. U Boha je všetko možné. 
V tomto prípade to hovorí logika. Keď Boh nechal vzniknúť i za-
niknúť štyri svetové ríše – a to sa naozaj stalo – prečo by mal mať 
problém so zmŕtvychvstaním a narodením z panny?

Jeden z mojich obľúbených „dielikov puzzle“ o tom, že Ježiš 
sa po svojej smrti znovu vráti k životu, ukázal Boh prorokovi Iza-
iášovi o 700 rokov skôr, než sa tak stalo. Predpoveď vysvetľuje, 
prečo bude Ježiš trpieť a nakoniec zomrie.

„On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. 
Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám 
dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, 
ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých.“ (Izaiáš 53,5.6)

„Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život za 
zotretie viny, uvidí potomstvo, predĺži si život a skrze neho sa podarí Hos-
podinov zámer. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, našiel uspokojenie, 
že ho pochopili. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na 
seba viny. Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korisť, 
lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol 
hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov.“ (Izaiáš 53,10-12)

„Obetný baránok“ bude trpieť a umierať zástupne za naše hrie-
chy. Čitateľovi je zreteľne ukázané, že jeho život bude navzdory 
smrti pokračovať! „Ak položí svoj život za zotretie viny, uvidí potom-
stvo, predĺži si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer…“ Ježišo-
va smrť a zmŕtvychvstanie boli konkrétne predpovedané a podľa 
predpovede sa neskôr aj naplnili.

Čo by bez tohto dôkazu o Bohu bolo vôbec vierohodné? Zá-
zrak? Ľudia žiadali od Ježiša znamenie, aby v neho uverili. Ale 
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k čomu to malo viesť? Otázka znie: Ako máme tieto znamenia 
interpretovať? Skutočnosť je taká, že ani taký div ako uzdrave-
nie nedáva bez znalosti Biblie žiadnu konkrétnu informáciu. Kto 
tento div spôsobil? Bol to Boh, Alah, Budha, alebo azda satan? 
Alebo to bol podvod? Aj keď človek uzná zázrak ako taký, násled-
kom môže byť celý rad špekulácií a domnienok: „Boh ma uzdra-
vil, pretože som dobrý človek...“ Samotné zázraky by nás viedli 
len k neistote a dohadom. A to aj vtedy, keby napríklad niekto 
vstal z mŕtvych.

Len tak mimochodom: Ježiš vstal z mŕtvych – a čo sa stalo? 
Čo by nám to pomohlo, keby sme nerozumeli tomu, prečo vlast-
ne zomrel a vstal z mŕtvych? Takýto zázrak by nám nebol na nič. 
Boh to vie a my to vo vlastnom záujme musíme tiež pochopiť. 
Preto Boh zvolil tento geniálny spôsob. Pomocou dôkazu o Bo-
žej existencii, vďaka proroctvám a ich naplneniam, sa Boh preu-
kazuje nielen logicky a vedecky zrozumiteľne, ale zároveň nám 
poskytuje informácie, ktoré pre svoj život potrebujeme. 

Ako dospievajúci som si kládol otázku, prečo Ježiš neurobil 
zo zmŕtvychvstania poriadnu show? Prečo nevstal z mŕtvych tak, 
aby to všetci videli? Dnes už poznám odpoveď. Ako sme pove-
dali, ktovieaký význam by to nemalo, pretože najdôležitejším 
bodom nie je len zázrak prežiť, ale hlavne to, ako mu človek po-
rozumie! Aké závery si z neho urobí... A preto človek potrebuje 
informácie! Všetci by zažili veľkú show, ale nebola by pre nich 
ničím iným, len pekným zážitkom. Pravdepodobne by to zmiatlo 
tých, ktorí by túto udalosť nevykladali na základe Písma svätého. 
Okrem toho je jedno, aká veľká by bola show pri vzkriesení, pre 
nás dnes by aj tak nebola pochopiteľná! Ale pozrime sa, čo Ježiš 
urobil po zmŕtvychvstaní!

„Potom im hovoril: Toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som 
bol ešte s vami: Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zá-
kone, Prorokoch a Žalmoch. Vtedy im otvoril myseľ, aby chápali Písma, a po-
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vedal im: Tak je napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕt-
vych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať 
pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“ (Lukáš 24,44 – 48)

Hneď po vzkriesení dal Ježiš svojim učeníkom lekciu z Písma na 
túto tému: Dôkaz o Božej existencii! Ukázal im predpovede a ich 
naplnenia, zvlášť v súvislosti so svojou smrťou a zmŕtvychvstaním! 
Vďaka tomu sa im otvorili oči a oni zrazu začali Písmu rozumieť! 
Musel im objasniť tento bod a oni sa o ňom museli presvedčiť. Keď 
to pochopili, Ježiš povedal: „Vy ste toho svedkami.“ Nie ste sved-
kami show o zmŕtvychvstaní, ale dôkazu o Bohu! To všetko bolo 
predpovedané a naplnilo sa to! Môžeme sa o tom presvedčiť, keď 
budeme študovať Bibliu. Tento dôkaz bohato stačí na to, aby uva-
žujúcich ľudí presvedčil – ak Boha skutočne hľadajú.

Keď neskôr učeníci zvestovali Ježišovo evanjelium o Božom 
kráľovstve, opäť odkazovali na tieto súvislosti: 

„Boh však takýmto spôsobom splnil to, čo predtým oznámil ústami všet-
kých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť.“ (Skutky 3,18)

Pavol mal silné argumenty, keď ľuďom dokazoval, že Ježiš je 
Kristus. Aj on využil tieto súvislosti z „dôkazu o Božej existencii“.

„Rázne totiž vyvracal tvrdenie Židov, verejne dokazujúc pomocou pí-
sem, že Ježiš je Mesiáš.“ (Skutky 18,28)

„My vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh spl-
nil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša…“ (Skutky 13,32.33)

„Boh mi však pomáhal, a tak tu dnes stojím ako svedok pred malými 
i veľkými. Nehovorím nič, než to, čo predpovedali proroci a Mojžiš, že Me-
siáš má trpieť, ako prvý vstane z mŕtvych a bude ohlasovať svetlo tomuto 
ľudu i pohanom.“ (Skutky 26,22.23)
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Učeníci a apoštolovia rozumeli dôkazu o Bohu. Na základe 
tohto poznania zvestovali Božie slovo a evanjelium o Ježišovi!

Nepotrebujeme žiadnu bombastickú show, aby sprevádzala 
zmŕtvychvstanie. Vlastne by sme už nepotrebovali ani zázrak. 
Dôkaz o Božej existencii je v Biblii ukázaný veľmi názorne. To, 
čo potrebujeme, máme v Biblii! Potrebujeme len dôkladné štú-
dium, aké absolvovali Ježišovi učeníci po vzkriesení.

Rád by som zhrnul dôležité poznatky: Spomínaných 66 spi-
sov Biblie je na základe proroctva a jeho naplnenia doloženým 
slovom Vševediaceho a Všemohúceho. Ježiš je zosobneným dô-
kazom o Bohu. Po prvé, naplnil 330 konkrétnych predpovedí, 
ktoré sa vzťahovali na jeho vtelenie a poslanie na zemi. Po druhé, 
dodnes sa všetky jeho predpovede do detailu napĺňajú. Po tretie 

– On sám tvrdil, že je Boh, a dokazuje to!

„Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili potom, 
keď sa to stane, že Ja som.“ (Ján 13,19)

Keď vnímame tieto súvislosti, nemáme problém veriť „nadpri-
rodzeným“ skutočnostiam v Biblii a počas Ježišovho pôsobenia. 
Práve naopak: Posolstvo Biblie sa vďaka dôkazu o Bohu stáva 
absolútne vierohodným.

Samotný Ježiš neprispel nijakým písomným svedectvom, kto-
ré by sme našli v Biblii. 39 spisov, ktoré tvoria dnešnú Starú 
zmluvu, existovalo už pred Ježišovým narodením. Ďalších 27 
spisov bolo spísaných bezprostredne po jeho pôsobení na zemi. 
Tieto spisy boli zozbierané a zaradené do Biblie, pretože vďaka 
dôkazu o Bohu patria neoddeliteľne k sebe. Vďaka tomu dnes 
máme Bibliu ako súhrnné vydanie Božieho slova.
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OTÁZKY

Neustále dostávam určité otázky, ktorými by som sa rád zao-
beral skôr, ako sa pustíme do skutočne dôležitých tém, ktoré sa 
týkajú zmyslu života a Božieho plánu s týmto svetom.

8.1 Je možné, že biblické proroctvá boli zmanipulované a do-
plnené do Biblie až po tom, čo sa predpovedaná udalosť stala?

Presne to som si na začiatku svojho poznávania myslel, preto 
som starostlivo všetko skúmal. Áno, bolo by to možné. Pri tej-
to otázke nám pomôžu nájsť pravdivú odpoveď nálezy starove-
kých zvitkov a archeologické vykopávky. Našli sa napríklad zvitky 
z Kumránu, ktorých vznik dokonca ateistickí bádatelia a špecialis-
ti datovali pred Ježišovu dobu. Medzi týmito zvitkami sa našiel 
tiež zvitok Izaiášovho proroctva! Prorok Izaiáš mal mimoriadne 
dôležitú časť mozaikového obrazu o Ježišovi. Všetci, ktorí pevne 
verili, že biblické proroctvá boli zmanipulované, si boli istí, že 
všetky citáty o Ježišovi budú v tomto zvitku chýbať. To by doka-
zovalo, že tieto veci boli do zvitku zapísané až po Ježišovej smrti. 
Vedci však došli k prekvapivému záveru. Keď sa bez akýchkoľvek 
pochybností potvrdilo, že Izaiášov zvitok z Kumránu bol napísa-
ný stáročia pred Ježišovým pôsobením, vedci skúmajúci tento text 
museli priznať, že všetky predpovede o Ježišovi sú vo zvitku napí-
sané tak, ako ich poznáme z dnešných Biblií. To vylúčilo akúkoľvek 
manipuláciu a bolo to overené vedcami. Dokázalo sa, že biblické 

KAPITOLA 8
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predpovede boli napísané skutočne dávno pred ich uskutočnením. 
Rovnako je tiež dokázané, že biblické spisy neboli zmenené. Tým 
sa dostávame k druhej otázke.

Neprepísal Bibliu Vatikán?
K tomu by som rád niečo povedal. V priebehu cirkevných de-

jín urobil Vatikán mnoho nesprávnych vecí. Stredoveká cirkev 
zabila milióny ľudí práve kvôli tomu, že zdôrazňovali pravdivosť 
Biblie a neboli ochotní zmieriť sa s úpadkom cirkvi. Ale pokiaľ 
ide o prepisovanie Biblie, vec sa má takto: Keby Vatikán Bibliu 
prepísal, určite by to urobil na miestach, kde sa tradícia odchy-
ľuje od Biblie! Bolo by tam napísané, že máme uctievať Máriu, 
krstiť deti, že sa majú platiť odpustky a tak ďalej. Ale toto v Bib-
lii nikde nenájdeme! Navyše je potrebné vziať do úvahy túto 
skutočnosť: Keby Vatikán Bibliu prepísal, zrejme by sa postaral 
o to, aby sa sfalšované vydania rozšírili medzi ľudí a tí ich čítali. 
Opak je však pravda! Vatikán Bibliu nielenže neprepísal a nešíril, 
ale dokonca ju zakazoval čítať! Prečo? Z jednoduchého dôvodu. 
Každý by zistil, že uctievanie Márie nie je biblické a že odpustky 
sú presným opakom toho, o čom je Božie evanjelium. Vatikán 
Bibliu nezmenil, ale zakazoval ju čítať. Je pravda, že Vatikán veľa 
vecí zmenil. V priebehu dejín sa do učenia cirkvi dostali veci, kto-
ré s Bibliou nemajú nič spoločné. Ľudia boli klamaní a podvádza-
ní, zbavovaní peňazí aj života. Cirkev stále viac ignorovala Božie 
slovo a zavádzala pohanské zvyky. Boh varoval pred osudovým 
odpadnutím. Ak budeš mať záujem, radi ti v osobnom štúdiu 
ukážeme konkrétne prípady v dejinách.

8.2 A čo Nostradamus? Nepredpovedal aj on udalosti, ktoré sa 
naplnili?

K tejto otázke poviem len toľko: Nedivil by som sa, keby 
sa niektoré Nostradamove predpovede naplnili. Poviem pre-
čo. Nostradamus bol liečiteľ, liečil mor. Jeho koníčkom bola 
astronómia. Pozoroval hviezdy – a poznal Bibliu! Ako každý 
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čitateľ Biblie, aj Nostradamus si všímal biblické proroctvá. Vi-
del, že biblické proroctvá sa plnia. To v ňom vyvolalo zveda-
vosť. Až doteraz je všetko v poriadku. Keby zostal len pri štú-
diu toho, čo sa píše v Biblii, nedopustil by sa neskorších chýb. 
On si však myslel, že môže skombinovať biblické proroctvá so 
svojím pozorovaním hviezd. A to bola osudná chyba, pretože 
Biblia práve to výslovne zakazuje. Okrem toho zmiešal svoje 
biblické znalosti so svojimi domnienkami. Nostradamus Bib-
lii nerozumel, preto biblické obrazy a symboly opisoval vlast-
nými slovami podľa vlastných predstáv. Téma jeho proroctiev 
je dnes skôr nafúknutou bublinou. Každý sa z nej snaží nie-
čo vyťažiť. Málokto si však dá tú námahu pozrieť sa na jeho 
predpovede kriticky.

Videl som napríklad „dokumentárny film“ o Nostradamovi, kto-
rý vyznel celkom vtipne. Reportér ukazoval obraz, ktorý Nostra-
damus namaľoval. Bol na ňom cirkevný prelát, ktorý sa odvracal 
od ženy. Reportér to skomentoval asi takto: Tu vidíme, ako Nostra-
damus obrazom znázornil a predpovedal problém, ktorý bude mať v budúc-
nosti cirkev vo vzťahu k ženám. 

To je pekný nezmysel! Tento problém existoval dávno pred 
Nostradamom. Spomína ho už apoštol Pavol a stretávame sa 
s ním oveľa skôr. To, čo Nostradamus nakreslil, bol prastarý a ce-
losvetovo známy problém! Prečo sa reportér tvári, že v Nostrada-
movej dobe v cirkvi neprebiehala žiadna debata o postavení žien 
v cirkvi a že k nej došlo až v budúcnosti?!

Vidíme, že sú to výmysly. Kto ich neprekukne, je nadšený 
a nechá sa zviesť. Pritom prípad Nostradama je vlastne o ničom. 
Chválil sa totiž cudzím perím. Bez biblických proroctiev by sa 
nemal čím pochváliť, no s biblickými proroctvami sa dopustil 
fatálnych chýb. Len tak mimochodom, ten deň, keď predpove-
dal, že „z neba príde niečo temné“, som cestoval na motorke do  
Škandinávie a bolo nádherné počasie. Celé týždne predtým sa tou- 
to témou zapodievali médiá; po žiarivo jasnom počasí z médií 
všetko rýchlo vyšumelo.
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8.3 A čo všetky ostatné náboženstvá?
Odvtedy, čo sa prví ľudia oddelili od Boha, existovali vo všet-

kých obdobiach dejín ľudia, ktorí mali na Boha rôzne názory. Tie 
potom podávali ústne alebo písomne ďalej. Dnes existuje nespo-
čítateľné množstvo náboženských spisov. No ani jedna z týchto 
„informácií“ nebola zaradená do súhrnného spisu Božieho slova, 
a to z dobrého dôvodu: Žiadny z týchto mimobiblických spisov 
nemal v sebe dôkaz o Bohu! Sú to myšlienky, názory, domnienky 
a ilúzie o Bohu, ale nemajú žiadny dôkaz o Bohu. Dôkaz o Bohu, 
ktorý sa vinie všetkými 66 spismi Biblie naprieč svetovými deji-
nami, je niečím jedinečným a neporovnateľným. 

Rozdiel medzi náboženstvom a Božím zjavením
Pokúsim sa jednoduchým spôsobom vysvetliť, ako vznikli ná-

boženstvá. Náboženstvo vzniká takto: Na počiatku je nejaký člo-
vek bez Boha. Uvažuje o Bohu a premýšľa, aký by Boh mohol byť. 

Boh?

Boh?

Boh?
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Na základe svojich myšlienok, úvah a domnienok dochádza 
k názoru, ktorý potom zastáva. Tak vzniká učenie, ktoré sa odo-
vzdáva ďalej. Vytvárajú sa rituály, bohoslužby, tradície... Po čase 
môže vzniknúť svetové náboženstvo.

učenie

rituály

tradície

Boh?

Boh?

Boh?

Keď obdivujeme veľkolepé chrámy a uvedomíme si, koľko úsilia 
a prostriedkov bolo potrebných na ich postavenie, keď pozorujeme, 
ako vážne berú známi ľudia toto náboženstvo, nevychádzame z údi-
vu. Myslíme si: „Títo ľudia predsa musia poznať pravdu o Bohu!“

Ale pozor! Rozum nám hovorí, že by sme nemali zostávať na 
povrchu. Musíme sa vrátiť na začiatok, ak chceme nájsť pravdu! 
Čo vidíme na úplnom počiatku? Stojí tam človek bez Boha, kto-
rý uvažuje o tom, aký by mohol Boh byť!

Dôležitý poznatok: Takéto náboženstvo nás nedovedie k Bohu. 
Práve naopak, dovedie nás k ľuďom bez Boha a k ich domnienkam!

Filozofi majú v tomto prípade pravdu, keď hovoria, že nábožen-
stvá vznikajú tak, že rôzni ľudia do nich projektujú svoje myšlienky 
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o Bohu a nebi. Takto vzniká každé náboženstvo. Existuje množstvo 
náboženstiev, rovnako ako je nesčíselné množstvo ľudí a názorov!

Pri vzniku biblických spisov sa stretávame s presným opakom. 
Na začiatku nestojí človek, ktorý spisuje svoje domnienky o Bohu, 
ale samotný Boh. Tento vševediaci a všemohúci Boh prostredníc-
tvom Ducha Svätého inšpiroval asi 40 autorov Biblie. Boh na nich 
pôsobil, učil ich a vychovával. Mnohí z nich síce boli veriaci ľudia, 
ale žili s nesprávnymi ilúziami o Bohu.

Boh

náboženstvo

Boh?

Boh?

Boh?Boh
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Apoštol Pavol bol napríklad náboženský fanatik. Keby sa mu 
Ježiš nezjavil a neviedol ho k zmene názorov, nikdy by sa z neho 
nestal apoštol Pavol. Aj Abrahám je významnou postavou Biblie, 
navyše to bol Boží prorok. Kedysi uctieval modly (Jozue 24,2). 
Keby sa mu Boh nezjavil a on sa nenechal poučiť, nikdy by sa 
z neho nestal Boží prorok, za akého je dnes považovaný!

Ale tu si musíme kriticky položiť otázku: „To je síce všetko 
pekné, ale hocikto môže prísť a povedať: Veril som v Boha, ale 
nesprávne. Potom sa mi Boh zjavil a teraz mám pravdu! To môže 
tvrdiť úplne každý! Kde je dôkaz, že hovorí pravdu?“

To je veľmi dôležitá otázka! A je to dobrá otázka! Tu je odpo-
veď. Uvažuješ správne. Ktokoľvek môže prísť a niečo tvrdiť. Žiaľ, 
robia to tak tisíce ľudí. Práve preto je veľmi dôležité poznať dô-
kaz o Bohu. V protiklade k všetkým, ktorí o sebe tvrdia, že majú 
Božie zjavenie, stojí 40 jedinečných biblických autorov. Boh im 
nedal posolstvo len pre ich dobu, ale aj posolstvo pre budúcnosť. 
Splnenie týchto predpovedí je jedinečné! Nijaké náboženstvo 
na svete nemá takýto dôkaz, že Boh naozaj existuje! Nezáleží na 
tom, či sú vážené, alebo naopak fanatické! Nezáleží na tom, aké 
veľké sú tieto náboženstvá a či sú zaujímavé alebo čokoľvek iné. 
Nijaké náboženstvo na svete nemá takýto dôkaz o Bohu!

Pozor: Biblia nie je len náboženská kniha! Keby ňou bola, 
znamenalo by to, že je len zbierkou ľudských špekulácií o Bohu. 
Našťastie to tak nie je. Opak je pravda. Biblia obsahuje zjavenie 
živého Boha. Nie je to človek, kto si predstavuje Boha, ale Boh 
sám sa predstavuje človeku. To je úplný protiklad! Kto to však 
nevie, kladie Bibliu na rovnakú úroveň so všetkými ostatnými 
náboženskými spismi. Kto však pozná dôkaz Božej existencie, 
vidí zreteľný rozdiel medzi spisom o náboženstve a medzi Božím 
zjavením; medzi učením cirkvi a Božím slovom. Existujú mnohé 
náboženské spisy, ale len Biblia je Božie zjavenie!
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Božie zjavenie
Boh nie je produkt ľudskej fantázie a výmyslov. Neprijíma 

naše „náboženské“ predstavy o ňom. Práve naopak! Boh je Boh 
a zjavuje sa, dokazuje sa, má čo povedať a chce, aby sme mu ro-
zumeli a poslúchali ho. Nepreháňam, keď poviem, že Boh je „an-
tináboženský“. „Anti“ znamená „proti“. Boh koná opak toho, čo 
koná „náboženstvo“. Nie je produktom predstáv, ale predstavu-
je sa sám! Funguje to teda presne opačne. Aj Biblia je v tomto 
zmysle „protináboženská“ kniha. Po prvé to znamená, že Bib-
lia nevznikla z ľudských predstáv. Po druhé, každý čitateľ Biblie 
zistí, že Biblia je proti akejkoľvek forme nesprávneho nábožen-
stva. Boh je pochopiteľne proti tomu, keď si o ňom niečo naho-
várame, alebo keď žijeme s nepravdami o ňom! V Desatore Boh 
jednoznačne hovorí: „Nezobrazíš si Boha tak, že si urobíš po-
dobu niečoho...“ Po slovensky by sme to pekne povedali takto: 
Nebudeš žiť s „výmyslami“ o mne. Všetky „obrazy“ a predstavy 
o Bohu začínajú práve výmyslami o ňom.

Boh je proti každej forme „nábožnosti“, pretože nesprávne 
náboženstvo o ňom šíri klamstvá. On vie, že je to nebezpečné! 
Kvôli nesprávne chápanému náboženstvu bol svet vždy v nebez-
pečenstve, pretože čomu človek verí, to má dopad aj na jeho život, 
na jeho pohľad na svet, na jeho hodnoty, činy a aj na to, ako sa 
správa k iným! Ako môže niekto tvrdiť, že viera je súkromná vec? 
To, čomu človek verí, má vždy vplyv na život iných! Celý svet má 
v súčasnosti strach, pretože niektorí „nábožní“ ľudia veria, že sa 
musia v mestách vyhodiť do povetria a na železničných staniciach 
musia rozmiestniť bomby. Viera nie je a nikdy nebola súkromná 
vec. Bohu nie je jedno, čomu veríme. V Biblii Boh varuje pred 
nesprávnou „nábožnosťou“ a jej dôsledkami. Ako som na začiat-
ku povedal, Ježiš varoval pred falošnými Kristami. Biblia dokon-
ca predpovedá úpadok cirkvi v priebehu dejín a varuje pred ním.

Ten, kto tieto veci pozná, nemôže hľadieť na cirkev nekritic-
ky. Nikde v Biblii nie je napísané, že máme naivne veriť a súhlasiť 
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s tým, čo cirkev učí a robí. Mnohí nechcú mať s Bohom vôbec nič, 
pretože náboženstvá a cirkvi napáchali veľa zla. Práve preto je 
potrebné poznať dôkaz o Božej existencii a na tomto základe sa 
naučiť rozlišovať. Kto skutočne vie, že Biblia je Božie slovo, kto 
vďaka tomu berie vážne, čo Biblia hovorí, ten sa nemôže k nábo-
ženstvu a cirkvi stavať nekriticky.

Existujú však aj naivné a nebezpečné formy viery. Pred niekoľ-
kými rokmi mnohí ľudia verili tomu, že banky dozrú na ich pe-
niaze a že bankoví poradcovia chcú pre svojich zákazníkov len to 
najlepšie. Všetko šlo ako po masle, kým nevypukla finančná kríza. 
Zrazu sa ľudia prebudili a pochopili, čo sa v skutočnosti celý čas 
dialo. Banky naozaj chceli len to najlepšie – naše peniaze! Dnes 
už ľudia nie sú takí naivní. Ale pozor. Aké sú banky dnes, taká 
bola cirkev už v stredoveku. Je nepochopiteľné, že dodnes mno-
hí prehliadajú, že často ide len o peniaze, nie o Boha. Keď v tom 
čase Martin Luther na základe Biblie protestoval proti úpadku 
cirkvi, vtedajší pápež napísal: „Nech si má Luther pokojne prav-
du, len nech mi nekazí obchody.“

Navzdory finančnej kríze sa držíme svojich peňazí. Len preto, 
že sme boli svedkami skrachovania bánk, nepochybujeme o tom, 
že peniaze existujú a že ich potrebujeme. Presne tak by sme sa 
mali držať Boha – aj keď ho cirkev a ľudia zneužili na to, aby si na-
plnili vrecká. Ako peniaze nemôžu za finančnú krízu, tak Boh ne-
môže za krízu nášho sveta! Musíme pochopiť, že existuje pravda, 
že existuje Boh a že je potrebné Bibliu brať vážne. Tragickým omy-
lom by bolo zavrhnúť Boha len preto, že sa o ňom šíria „nábožné“ 
klamstvá alebo že sa v „Božom mene“ diali neprístojnosti.

Uvediem príklad, ako môže človek zistiť, že náboženstvo nie 
je vierohodné: Niektoré náboženstvá tvrdia, že sú ďalším „vývo-
jovým stupňom“ Biblie. Tvrdia, že majú Bibliu v úcte, prijímajú ju 
ako základ svojej viery, ale dostali nové zjavenie. Niektorí zakla-
datelia nových náboženských smerov dokonca tvrdia, že dostali 
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zjavenie od anjela, ktorý im predstavil nové posolstvo. Čo s tým? 
To je jednoduché. Na základe Biblie musíme overiť, či je to „nové“ 
v súlade s Bibliou. Ak to tak nie je, odpoveď je jasná. Ide o faloš-
ného proroka. Toto náboženstvo je podvod. Všetko musíme skú-
mať na základe Biblie. Mnohé náboženstvá sú navyše úplne nelo-
gické! Uvediem príklad. Moslimom i mormónom som položil túto 
otázku: „Prijímate Bibliu ako Božie slovo?“ Obe skupiny súhlas-
ne prikývli. Moslimovia majú ako ďalší dodatok Korán a mormóni 
Knihu Mormonovu. Potom som sa ich spýtal: „Ste si istí, že Boh 
je vševediaci a pozná budúcnosť?“ Obe skupiny opäť prikývli. Po-
tom som otvoril Božie slovo a prečítal tieto verše:

„Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak 
rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Iného evanjelia však niet. To iba 
niektorí robia medzi vami zmätok a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 
Ale kedy sme my alebo aj anjel z neba hlásali iné evanjelium namiesto toho, 
ktoré sme vám hlásali – nech je prekliaty!“ (Galaťanom 1,6-9)

Potom som im položil nasledujúcu otázku: „Vychádzajme 
z toho, čo hovoríte. Podľa vás Boh už v dobe apoštola Pavla ve-
del, že v budúcnosti pošle prostredníctvom anjela nové posol-
stvo. Prečo potom Pavol varuje pred novým zjavením od an-
jela? Chce Boh, aby som novému zjaveniu uveril, ale zároveň 
ma pred ním varuje?! To je úplne nelogické, nerozumné a ne-
vierohodné. Môžem brať túto výstrahu vážne a potom uveriť 
novému zjaveniu od anjela? Neberte to osobne. Nechcem vás 
provokovať, ale keď budem brať Bibliu vážne, ako Božie slovo, 
rovnako ako to hovoríte vy, potom sa mi nedivte, že musím od-
mietnuť vznik nového náboženstva.“ Obe skupiny, mormóni aj 
moslimovia, na to nemali žiadnu odpoveď. Nepovedali ani slovo. 
Vidíte: Kto pozná Bibliu a dôkaz o Bohu, ten má správny základ 
k tomu, aby sa mohol rozumne a logicky vyrovnať s problémom 

„náboženstiev“. Biblia jasne naznačuje, kto sa skrýva za kulisami 
(1. Korinťanom 10,20).
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Teraz by som sa chcel venovať otázkam, ktoré sa vynárajú v mysli 
človeka, ktorý pochopil dôkaz o Bohu a pokračuje v uvažovaní ďalej.

Ak je Boh skutočne vševediaci, prečo sa nevyhol chaosu, do 
ktorého sa tento svet dostal? Ak je všemohúci, prečo nestvoril 
svet tak, aby tu vládol mier a spravodlivosť? Ak je Boh všemo-
húci, prečo nezasiahne? Prečo dopúšťa trápenie? Keď Boh chce, 
aby sme žili večne, prečo umierame? Aký je vlastne zmysel živo-
ta, keď tu trpíme a umierame?

Chcel by som odpovedať na základe Biblie. Na túto proble-
matiku sa spolu pozrieme trochu inak. Doteraz sme sa pozerali 
z perspektívy našej prítomnosti. Môžeme sa pozrieť do minulosti 
a zistiť, že všetky predpovede sa naplnili. Teraz by sme chceli začať 
úplne na začiatku svetových dejín. Tam zistíme, čo si Boh myslel 
skôr, než stvoril tento svet. Uvidíme, aký je skutočný Boží plán 
a ako Boh dosiahne svoj cieľ. Zrejme sa budeme diviť! V prípa-
de, že by si sa ma chcel spýtať, odkiaľ viem, čo si Boh myslel pred 
stvorením sveta, môžem ti s úsmevom odpovedať, že je to zjavené 
v Biblii. Stačí iba konkrétne výpovede Biblie pospájať dohromady.

Najprv by som však chcel povedať toto: Aby sme porozume-
li Božiemu uvažovaniu a jeho plánom, musíme rozumieť Bohu. 
Doteraz som ukazoval len to, že Boh je vševediaci a všemohúci. 
Keby to bolo všetko, Boh by mohol bezpochyby zasiahnuť a vše-
tok chaos na tomto svete zmeniť na pokoj a poriadok. Má na to 
dostatok síl. Ale je ešte jeden rozhodujúci bod: Boh je tiež lás-
ka! Musím to bližšie vysvetliť, pretože od toho sa odvíja všetko 
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ostatné. Keď sa muž zamiluje do ženy, nemôže ju predsa nútiť 
zosobášiť sa s ním len preto, že je silnejší. Tým by nepreukázal 
žiadnu lásku, skôr by ukázal, že je bezcharakterný! Vidíme teda, 
že pravá láska dáva sile hranice. Boh je láska, preto si vo svo-
jej všemohúcnosti určil hranice. Pretože Boh je láska, nemôže 
nás nútiť, aby sme s ním žili v harmónii.
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BOH JE LÁSKA

Ako dospievajúci som si myslel, že Boh je možno zaslepený 
láskou. Počul som totiž, že láska nasadzuje na oči ružové oku-
liare. Je to niečo podobné, ako keď sa mladé dievča uchvátené 
nejakým chlapcom vráti domov so slovami: „On je taký sladký!“ 
Rodičia si z toho robia ťažkú hlavu.

Nesedí náhodou aj Boh v nebi s ružovými okuliarmi na očiach 
a kvôli nim nevidí zlo, ktoré sa deje na svete? Nie!

Vznáša sa Boh nad všetkým v bezmedznej tolerancii a považuje 
všetko za dobré? Je Božia láska niečo podobné ako ľahostajnosť?

Božia láska nemá erotický nádych. Raz som povedal jednej 
žene, že ju Ježiš miluje. Ona sa ma spýtala: „Chce mať so mnou 
sex?!“ Niektorí z vás možno nechápavo krútia hlavou. Môžem 
vás uistiť, že mnoho ľudí považuje lásku a erotiku za to isté. To 
je samozrejme tragédia. Pri Božej láske nejde o erotické pocity.

Budeš sa diviť, keď ti poviem, čo je jadrom Božej lásky. Dovoľ 
mi vysvetliť to. Jadrom Božej lásky je Božia morálka! Nedes sa! Po-
jem morálka je dnes vnímaný negatívne. Zrejme každý pozná ne-
jakého moralistu. Čo sa v skutočnosti skrýva za pojmom morálka?

Morálka je Boží záväzok robiť to, čo je dobré a správne.

KAPITOLA 1
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Boh sa zaviazal robiť len to, čo je dobré a správne! Boh chce 
to najlepšie pre všetkých ľudí i celý vesmír! Len preto, že Boh 
má morálku, si môžeme byť istí, že Boh je tiež dobrý! Ako by 
mohol byť Boh spravodlivý, keby z času na čas konal nesprávne? 
Jasne vidíme, že Božia morálka je rozhodujúci faktor v jeho láske, 
v jeho charaktere, a tým aj v plánovaní. Boh vie, čo je dobré a čo 
zlé, pretože je vševediaci. Boh má morálku. Preto sa vnútorne 
zaviazal konať len to, čo je dobré a správne.

Pri slove „láska“ mnohí myslia na romantiku. Keď počujú slo-
vo „morálka“, znie im akosi sucho. Ale nebojte sa, Boh má aj 
emócie! Božia láska je plná emócií. Boh pociťuje napríklad ra-
dosť, keď môže pre druhých konať dobro. Už si niekedy zažil, 
ako sa človek dokáže tešiť, keď urobí niekomu radosť? To sú 
emócie, ktoré Boh vo svojej láske pociťuje. Keď môže konať dob-
ro, raduje sa najčistejšou radosťou.

Väčšina ľudí si Boha predstavuje ako niekoho tvrdého a prís-
neho, s kamennou tvárou a bodavými očami. Ale ak správne ro-
zumieme Božej láske a morálke, vidíme, že Boh je hlavne plný  
radosti, pretože je dobrý. Vždy koná dobré a správne veci a po- 
dľa toho sa tiež cíti. Boh má všetky dôvody na to, aby sa radoval. 
Ale pretože sme konali sebecky proti Bohu a jeho dobrým priká-
zaniam, Boh má aj dosť dôvodov hnevať sa – napriek tomu, že je 
láska. Mám veľmi rád svojich psov! Znamená to však, že z nich 
mám vždy radosť? Raz po svojej prednáške som prišiel k autu 
a takmer som omdlel. Môj alfa samec roztrhal interiér môjho 
auta. Myslíte si, že som sa radoval?! Svojho psa som mal veľmi 
rád, ale v ten okamih som bol naňho poriadne nahnevaný. Aj keď 
nás Boh miluje, neznamená to, že sa na nás nemôže hnevať, ak 
robíme zlé veci.

Boží cieľ: Život v dokonalej harmónii
Božia láska sa zameriava na vzťahy. V našej spoločnosti je 

láska často zamieňaná s egoistickými túžbami. Mnohí ľudia sa 
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snažia vo vzťahoch uspokojiť svoje nenaplnené potreby a túžby. 
Ale pravá láska chce dobré a správne veci aj pre ostatných. Sku-
točná láska sa raduje z toho, keď pre milovanú osobu môže uro-
biť niečo dobré. Boh je láska. Pre všetkých chce len to najlepšie. 
Veľmi túži po tom, aby to s nami mohol spoločne prežívať a ra-
dovať sa z toho.

Božím cieľom je dokonalá harmónia s nami ľuďmi a s celým ves- 
mírom. Boh sa chce spolu s nami radovať z naplneného života 
v pokoji, harmónii a spravodlivosti!
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DOKONALÝ ČLOVEK

Dokonalá harmónia je však možná len s dokonalými ľuďmi. 
Ale kto je dokonalý človek? Odpovedz si sám: Je dokonalý niekto, 
kto koná dobré a správne veci, pretože vlastne nemá inú mož-
nosť, lebo je tak „sväto naprogramovaný“? Alebo je to človek, 
ktorý sa snaží robiť dobré a správne veci dobrovoľne a z vlastné-
ho presvedčenia? Boh vedel, že človek je schopný lásky a doko-
nalosti len vtedy, keď robí dobré veci bez donútenia. Jednodu-
cho preto, že to sám chce! Boh tiež vedel, že nás nemôže stvo-
riť inak. K inteligencii, morálke, svedomiu a slobodnej vôli totiž 
neexistuje nijaká alternatíva. Bez týchto vecí by sme totiž nežili, 
ale prinajlepšom len naprogramovane fungovali!

Boh a zlo
Boh je skutočne vševediaci. Skôr než stvoril nebo, Zem a nás, 

ľudí, vedel, že svoju slobodnú vôľu zneužijeme na zlé. Boh videl, 
že ľudia sa nechajú zviesť satanom. On však zlo nestvoril. Satan 
bol vysoko postavený anjel, ktorý – podobne ako my – bol stvo-
rený dokonalý, teda mal slobodnú vôľu. Podobne ako ľudia aj on 
sa mal orientovať podľa Boha. Ale satan chcel dosiahnuť niečo 
viac a spyšnel. Medzi ostatnými anjelmi rozsieval pochybnosti 
o Bohu. Stále viac nebeských bytostí sa ním nechalo presvedčiť. 
Boh ho mohol okamžite zničiť, ale potom by sa nezbavil povesti 
diktátora. Všetky nebeské bytosti by mu síce slúžili, ale tak ako 
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ľudia pod diktatúrou – zo strachu a povinnosti, nie zo slobod-
ného presvedčenia a lásky. Myslíš si, že keď ľudí v neslobodnej 
krajine postavia do radu, aby chválili a oslavovali diktátora, budú 
ho chváliť úprimne a z celého srdca? Boh to takto nerobí. Boh 
nie je diktátor, ale láska. Boh chce, aby sme poznali, aký je dob-
rý, a aby sme s ním dobrovoľne a z presvedčenia chceli žiť – ako 
deti so svojím milujúcim otcom.

Boh videl, že satanovi sa podarí zviesť aj nás ľudí a že budeme 
robiť nesprávne rozhodnutia. Jeden hriech povedie k ďalšiemu. 
Boh už dávno vedel, že život v raji v harmónii a spravodlivosti 
sa vinou hriešnikov zmení na celosvetový začarovaný kruh. Mal 
niekoľko možností:

Po prvé, Boh mohol s tým všetkým prestať a nestvoriť žiad-
nych ľudí.

Po druhé, Boh mohol stvoriť ľudí ako dokonalé roboty. To by 
však znamenalo, že budú bez morálky, bez svedomia, bez inte-
ligencie a bez slobodnej vôle. Človek ako robot, ktorý funguje 
sväto. Predstav si, že by nás Boh zvolal na opravu, ako to býva 
u niektorých výrobcov napríklad áut, keď sa zistí nejaká výrobná 
porucha. Predstav si, že by Boh povedal: „Zdravím vás, ľudia! Vi-
díte, že zneužitím slobodnej vôle a ignorovaním svedomia a mo-
jich prikázaní si ohrozujete vlastný život, čím ničíte celú planétu. 
Preto vás zvolávam do servisu, aby som z vás urobil sväté roboty. 
Musím vám odobrať inteligenciu a slobodnú vôľu. Morálka a sve-
domie tým pádom budú nadbytočné. Po mojom zásahu budete 
fungovať dokonale. Nebudete mať možnosť konať nesprávne.“

Šiel by si dobrovoľne na takúto servisnú prehliadku?! Určite 
nie. Schovali by sme sa, kde by sa dalo. Boh i my vieme, že život 
robotov bez vôle nestojí za nič. Život by nebol životom. Vylú-
čená by bola aj láska. Pre Boha to nebola prijateľná alternatíva. 
Väčšina ľudí však príliš neuvažuje. Pozorujú nespravodlivosť na 
svete a žiadajú, aby Boh zasiahol. Ako má takýto zásah vyzerať, 
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keď nás Boh zároveň nechce zničiť? V konečnom dôsledku by nás 
Boh musel prestavať na roboty. A to je určite to posledné, čo by 
ktokoľvek z nás chcel. Nechcel to ani náš nebeský Otec.

Moji psi majú mimoriadne vyvinutý lovecký inštinkt, čo môže 
byť u nás vo Švédsku v lesoch plných losov a medveďov pomerne 
nebezpečné! Raz som kúpil svojim psom elektrický obojok. Je to 
skvelá vec. Mám diaľkové ovládanie a psi môžu voľne behať. Keď 
zavolám a oni to nepočujú, zapnem vibrácie. To väčšinou zabe-
rie. Keď však nereagujú ani potom, pretože stopa sa im zdá veľmi 
lákavá, môžem stlačiť ďalší gombík. To už znamená nepríjemnú 
ranu elektrickým prúdom! Potom prídu. V niektorých prípadoch 
sú však takí posadnutí lovom losa alebo medveďa, že mi nezo-
stáva nič iné, než skúsiť poslednú možnosť – dvojnásobne silnú 
ranu. Potom začujem v lese zavýjanie a bežiacich psov. Los by 
totiž mohol mojich psov kopnúť do hlavy; medveďovi by stačilo 
poriadne sa zahnať a bolo by po nich. Keď som bol jedného dňa 
so psami na prechádzke v lese a pozoroval som, ako skáču a hrajú 
sa, povedal som Bohu: „Pozri sa, akú mám skvelú vec! Nemohol 
si aj nám ľuďom stvoriť také obojky?!“ Boh mi odpovedal: „To 
nie je nič v porovnaní s tým, ako som vás stvoril.“

Musel som uvažovať o tom, ako geniálne funguje naše svedo-
mie. Oveľa lepšie než elektrický obojok. Spomenul som si, že 
som ako dieťa chcel raz v obchode niečo ukradnúť. Najprv to 
začalo vibráciami. Srdce mi bilo až v krku. Pridali sa farebné vý-
stražné svetlá. Sčervenal som ako semafor. Cítil som, ako mi celé 
telo zaliala horúčava. Adrenalín. Elektrický obojok je proti tomu 
nič. Boh nás stvoril dokonale – s morálkou, svedomím, inteli-
genciou, slobodnou vôľou a hormónmi, ktoré sú predpokladom 
k dokonalému životu. Je smutné, keď sa to všetko rozhodneme 
ignorovať a hrešíme.
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BOŽÍ ZÁKON  
A SATANOV ZÁKON 

V raji neexistovali nijaké etické prikázania, ako napríklad „ne-
budeš klamať“ alebo „nepokradneš“, pretože človek mal spolo-
čenstvo s Bohom. Podľa toho sa mohol orientovať. Ako ľudia 
sme stvorení tak, aby sme žili v harmónii s Bohom, nielen s „tra-
díciami a zákonmi“. Keď som niekam pozvaný ako hosť, nerobím 
to, čo chcem ja, ale zariadim sa podľa hostiteľa! Ani jeden hosti-
teľ mi dosiaľ nedal písané pravidlá svojho domova, ale je úplne 
normálne orientovať sa podľa domácich. Tak by sme to mali robiť 
aj s Bohom. Satan má v protiklade s tým iný zákon. Praktizujú-
ci satanizmus má jediné prikázanie: „Rob, čo chceš.“ Možno si 
čakal niečo brutálnejšie, ale skús uvažovať. Keď si každý robí, čo 
chce, svet je taký, ako ho vidíme dnes okolo seba – brutálny, ne-
spravodlivý a skazený! Satanovi je úplne jedno, ako žiješ, hlavne 
že nežiješ v harmónii s Bohom.

Určitý čas po tom, čo nás ľudí satan zviedol, nikto už poriad-
ne nevedel, čo je správne a čo nie. Boh nám preto dal desať pri-
kázaní. Nie je to len 10 strohých zákazov, ale zjavenie o Božom 
charaktere, jeho láske a morálke. Týchto desať prikázaní začína 
osobným predstavením: „Ja som Hospodin, tvoj Boh!“ Boh sa 
nám tu zjavuje. Predstav si, že by som sa schoval za papierovú 
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stenu a desiatimi prevŕtanými otvormi prestrčil svojich desať 
prstov. Hneď by si vedel, že za stenou niekto stojí. Rovnako sa 
musíme pozerať na Desatoro. Boh nám v ňom podáva svoje ruky, 
pretože chce s nami žiť v harmónii. Každý vie, že keby sme všet-
ci dodržiavali Desatoro a žili v harmónii s Bohom, mali by sme 
nebo na zemi.

Boh dávno pred založením sveta videl, že väčšina to nebude 
chcieť a že z našej zeme sa čoskoro stane satanovo bojisko. Boh 
videl, že satan a bytosti na jeho strane budú stále aktívnejšie bez 
toho, aby si to ľudia všimli. Väčšina ľudí samých seba nepovažuje 
za zlých, skôr za normálnych. Vydesíme sa, až keď sa stane niečo 
naozaj veľmi zlé. Je v tom pekne vidieť tzv. „žabí princíp“. Keď 
hodíš žabu do studenej vody, spočiatku sa tam bude cítiť cel-
kom dobre. Keď ju hodíš do horúcej vody, v šoku hneď vyskočí 
von. Ak však dáš žabu do hrnca so studenou vodou a začneš ju 
zohrievať, žaba sa bude tak dlho prispôsobovať okolitej teplote, 
až sa uvarí. Ľudia reagujú podobne ako žaba. Keď sa stane niečo 
veľmi zlé, sú v šoku. Postupne však prestávajú vnímať, koľko zla 
v živote považujú za niečo normálne. 

Stále existujú ľudia, ktorí sa pýtajú: „Keď je Boh spravodlivý, 
prečo nezasiahne ľudí zodpovedných za zlo napríklad bleskom 
z neba?“ Každý rozumný človek vie, že zlé činy musia byť spra-
vodlivo potrestané. Žiadame Boha, aby zasiahol a súdil. Ak Boh 
nezasiahne, považujeme ho za nespravodlivého. Alebo hovorí-
me, že to znamená, že nijaký Boh neexistuje. Boha veľmi trápi, 
keď ho predstavujeme ako nespravodlivého a obviňujeme ho.

Predstav si, že by Boh na náš návrh zareagoval. Začal by zo-
sielať blesky. Bác! Najprv Hitler, potom Stalin, Bin Ládin, Brei-
vik – jeden po druhom dostanú zásah bleskom. Predstav si, že 
by ľudia stáli v rade a Boh by na nich postupne zosielal blesky. 
Na začiatku by možno niektorí tlieskali od radosti, ale potom 
by zistili, že blesky sa blížia aj k nim. Myslíš si, že ty si nikdy 
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nespravil chybu? Nikdy si neklamal? Nikdy si nič neukradol? 
Naozaj? A kde by mal Boh prestať metať blesky, keď je absolút-
ne spravodlivý?

Možno si myslíš: Rozumiem, čo chceš povedať. Ale aj tak si 
myslím, že existuje obrovský rozdiel medzi skutočne zlými hrieš-
nikmi a medzi „normálnymi“ ľuďmi. Poďme sa na to teda pozrieť 
zblízka. V Česku prebehla v roku 2012 metanolová aféra. Zločin-
ci dali do obehu pančovaný alkohol. Výsledkom bolo 30 mŕtvych 
a mnoho slepých. Mnohí vtedy hovorili, že zločincov treba obesiť.

Keď som bol v tom čase v Čechách, nestačil som sa čudovať. 
Štát hneď zareagoval a vypratal všetok alkohol z regálov, pretože 
hrozilo nebezpečenstvo ďalších úmrtí. Nemohol som to pocho-
piť. Sleduj, čo tým chcem povedať. Zomrelo 30 ľudí v dôsledku 

„zlého“ alkoholu, štát vypratal regály a mnohí kričali, aby zločin-
cov obesili. Ale každý rok umierajú tisíce ľudí na následky „dob-
rého“ alkoholu. A predsa sa regály plnia ostošesť. Na zdravie! To 
predsa považujeme za normálne. Koľko úmrtí spôsobil alkohol 
na diaľniciach! Koľko zločinov sa pod jeho vplyvom odohralo! 
Koľko manželstiev a detí trpí vďaka závislostiam ich blízkych od 
alkoholu! Ako je možné, že to považujeme za „normálne“? Keď 
umrie 30 ľudí na alkohol s metanolom, vypraceme regály. Ale keď 
ich umierajú tisíce, nič si nevšimneme.

Myslíš, že Boh súdi tak ako my? Zločinci, ktorí pančovali alko-
hol, majú byť obesení. Čo by mal Boh urobiť s tými, ktorí vyrábajú 

„dobrý“ alkohol a ponúkajú ho ďalším? Čo má Boh urobiť s tými, 
ktorí povzbudzujú ďalších ku konzumácii alkoholu slovami: „Ne-
buď slaboch, vypi si s nami!“ Koľko životov tak bolo zničených ale-
bo prinajmenšom poškodených! Ale to považujeme za normálne. 
Dlhé roky som sa na tieto veci pozeral ako na „normálne“. Praco-
val som ako vyhadzovač v disko kluboch a viem, o čom hovorím.

Uvediem ešte iný príklad. Istý mladík bol unesený a zavraž-
dený. Mnoho ľudí žiadalo uzákoniť trest smrti. Keď sa podarilo 
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vraha nájsť, ľudia chceli zistiť, čo ho viedlo k tomu, aby spáchal 
tento ohavný zločin. Obvinený do policajného protokolu uvie-
dol, že bol dlho šikanovaný svojím šéfom. Hromadila sa v ňom 
bolesť a zúrivosť. Keď ho jedného dňa šéf opäť šikanoval, tento 
človek sa potreboval vyventilovať, aby sa nahromadenej zloby 
zbavil. Cestou domov uvidel mladíka a zabil ho.

Kto je vinný? Samozrejme vrah. A čo šéf ? To je predsa nor-
málne. Už sme si zvykli, že druhým nadávame, ponižujeme ich... 
Každý sa snaží vyzerať lepšie, a to nezriedka za cenu, že ponižu-
je iných. Ale to je predsa normálne. Boh sa však takejto normál-
nosti neprispôsobuje! Sme „natvrdo uvarení“ v hriechu. Zvykli 
sme si. Za normálne považujeme veci, ktoré Boh za normálne 
nikdy nepovažoval.

Celé Nórsko bolo šokované, keď Anders Breivik zabil mno-
hých mladých ľudí. Každému bolo úplne jasné, že tento človek 
jednoducho nemôže byť normálny. Ale Nórsko zažilo druhý šok, 
pretože súdni znalci v odbore psychológie vyhlásili, že je nor-
málny! Ako je to možné? Ak je Breivik normálny, znamená to, že 
my ostatní sme nenormálni?! Ako príde človek k záveru, že tento 
masový vrah je normálny? V takýchto prípadoch človeka skúma-
jú odborníci a psychológovia. Jeho život „rozpitvú“ na jednot-
livé časti, ktoré skúmajú, aby zistili, či sa tam vyskytli poruchy.

Je pozoruhodné, že keď si takto rozoberieme Breivikov život, 
každá časť sama osebe je normálna. Reportérom sa podarilo nájsť 
otca Andersa Breivika. Otec povedal, že o svojom synovi nič ne-
vie, pretože ho nikdy nepoznal. Zaujímavé! Takže muž strávil so 
ženou peknú noc a zmizol. Breivikova matka svoju rolu nezvlá-
dala už v tehotenstve, ale aj to je normálne. Stáva sa to predsa 
v mnohých prípadoch. Breivik vyrastal bez otcovskej lásky a bez 
príkladu, podľa ktorého by budoval svoju hodnotu či identitu. 
Ale aj to je dnes normálne, však?

Pri výsluchu chceli znalci zistiť, či je Breivik mentálne a psy-
chicky v poriadku. Pýtali sa ho, či pri vražde nemal výčitky sve-
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domia. Na počudovanie odborníkov Breivik povedal, že výčitky 
mal! Podľa jeho slov zakaždým, keď na svoju obeť namieril zbraň, 
počul vnútorný hlas, ktorý mu povedal, aby to nerobil a že má 
okamžite prestať! Odborníci boli zaskočení tým, že Breivik „mal 
prestávky“ vo vraždení. Ako to, že potom pokračoval? Breivik 
uviedol, že rozhodujúcim faktorom pre neho bolo to, že sa mu 
podarilo myslieť na počítač. Dlhé roky trénoval na počítačových 
hrách zabíjanie a tak sa v mysli prepol akoby do počítačovej hry. 
To bol rozhodujúci faktor, ktorý mu pri vraždení pomohol.

Čo na to psychológovia? Breivik je z pohľadu mentálneho zdra-
via úplne v poriadku. Dokonca má funkčné svedomie. A čo počíta-
čové hry? To sú predsa len hry! Je predsa úplne normálne vyrábať 
ich, predávať, hrať... Je to úplne normálne! Alebo sme už nebodaj 
dospeli do stavu, že aj my sami sme riadne „uvarení“ a strácame 
predstavu o tom, čo je správne?

Ešte jedna všeobecne rozšírená myšlienka umožnila Breiviko-
vi masovú vraždu. Názor, že „viera je súkromná vec“. Niekoľko 
rokov som žil v Nórsku. Sotva by sme našli inú spoločnosť, ktorá 
žije dôslednejšie podľa tohto hesla. Nórsko je v popredí v mno-
hých ohľadoch. Je moderné a liberálne. Nórom sa dnes darí ma-
teriálne tak dobre, že žijú s vedomím, že sú zvlášť dobrí ľudia. 
Všade sa hlása tolerancia. Keď sa však človek pozrie bližšie na ich 
prejavy, zistí, že v skutočnosti je to ľahostajnosť. Ľudia hovoria 
o tolerancii, ale pritom si každý myslí: „Ver si, čomu chceš, a daj 
mi pokoj! Ja ti tiež dám pokoj!“ Ľudia ignorujú to, čomu veria 
iní. Ako protihodnotu chcú, aby ich nikto nerušil v ich sebarea-
lizácii. Takmer nikto nie je ochotný o svojich otázkach viery dis-
kutovať. Každý si verí, čomu chce. Každý si poskladá svoju vieru 
podľa svojich predstáv a považuje to za úplne normálne. Preto 
je Breivik úplne normálny! Aj on si svoju vieru poskladal. Keby 
si ľudia uvedomili, že viera nikdy nie je súkromná vec, a pocho-
pili, že to, čomu človek verí, ovplyvňuje jeho život, vytvorila by 
sa vhodná klíma na rozhovory o viere. Tak by sa dalo pomôcť 
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Breivikovi rozlišovať medzi dobrým a zlým. Ale beda, ak niekde 
prídeš a povieš, že niekto verí nesprávne! Vtedy počujem: „Čo 
si myslíš, ty fanatik?“ Beda ti, keby si tvrdil, že existuje pravda! 
Taká je však skutočnosť. My, ktorí poznáme dôkaz o Božej exis-
tencii a Božie slovo berieme vážne, sme tí nenormálni fanatici! 
Normálne je, že každý si verí, čomu chce. A beda, keby to niekto 
spochybnil. Breivik je dieťaťom takejto politiky. Bez svojej „vie-
ry“ by nedokázal spáchať strašnú masovú vraždu. Breivik je „nor-
málny“. Ale ak je Breivik normálny, čo my ostatní? Všetci sme sa 
odklonili od Božieho ideálu.

Keď skúmaš psychiku Breivika, vo všetkých bodoch je „nor-
málny“. Nóri sa však vo svojom uvažovaní dopustili chyby, kto-
rá je pomerne rozšírená. Mysleli si, že v tomto prípade funguje 
bežná matematika. Normálny plus normálny plus normálny by sa 
malo rovnať normálnemu. Boli však nemilo prekvapení, keď zis-
tili, že v tomto prípade výpočty fungujú trochu inak. Normálny 
plus normálny plus normálny sa rovná masový vrah. U Breivika 
sa totiž stretlo príliš veľa „normálnych“ vecí.

Mnoho Nórov prežilo tzv. žabí princíp na vlastnej koži. Naj-
prv ich šokovala masová vražda. Potom si ale sami začali uvedo-
movať, že ako spoločnosť sú „uvarení natvrdo“. Ľudia považo-
vali v rôznych oblastiach života za normálne také veci, ktoré vô-
bec normálne nie sú. V skutočnosti sú úplne zlé. Mnohí museli 
pochopiť, že svojimi postojmi vlastne nepriamo podporovali 
Breivika a umožnili jeho konanie. Tí, ktorí podporujú voľný sex, 
ktorí považujú počítačové hry za skvelé, ktorí sú takí tolerantní, 
že nechajú všetkých veriť, čomu chcú...

Dnes je predsa všetko normálne! Každá sexuálna zvrátenosť 
je normálna. Človek môže v televízii sledovať akýkoľvek druh ná-
silia. Producenti a herci za to dostávajú peniaze a uznanie. Sa-
motní „kresťania“ sedia pred televíziou a nechávajú sa vtiahnuť 



85

do deja, keď sa ľudia strieľajú alebo „olizujú“ a kadečo vystrájajú. 
Ani na myseľ im nepríde, že ide o smilstvo. „Je to predsa len film!“ 
Čo sa stalo s hudobnou scénou? To, čo sa dnes produkuje ako 
texty a hudobné videá, by sa pred niekoľkými rokmi považovalo 
za pornografiu silného kalibru! Samotní kresťania však hovoria: 

„Veď je to len film, len hudobný klip...“ Naše deti vyrastajú s má-
giou, s počítačovými hrami plnými násilia a my to všetko považu-
jeme za normálne. Sme „uvarení natvrdo“ vo svojich hriechoch. 
Reagujeme v šoku iba vtedy, keď sa stane niečo mimoriadne zlé. 
Potom voláme na Boha, aby zasiahol bleskom. Ale pozor! Boh 
nesedí s nami v hrnci plnom hriechu! Neprispôsobuje sa hriechu 
ako my. Boh nás volá k sebe: „Vyskoč z hrnca plného hriechu! 
Obráť sa!“ Keby Boh zoslal blesk na Breivika, musel by zasiah-
nuť aj celé Nórsko, Európu a pravdepodobne celý svet. Naozaj 
sme si ešte nevšimli, že všetci sedíme v tomto hrnci a nesieme 
svoj diel viny?
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OBRÁTENIE ZO SRDCA

Boh vopred vedel, že svet bude stále viac upadať do hriechu, 
utrpenia a biedy. Boh videl, že ľudia sa budú prispôsobovať všet-
kým možným formám hriechu ako žaba v hrnci. Keby Boh v bu-
dúcnosti ľudí videl len hriech, utrpenie a biedu, možno by tento 
svet a ľudí ani nestvoril. Ale Boh videl aj niečo, čo mu pôsobilo 
radosť! Videl, že mnohí ľudia sa budú chcieť k nemu dobrovoľne 
a z vlastného presvedčenia obrátiť. Boh videl, že mnohí ľudia po-
chopia, že „bezbožný“ život „v hrnci s hriechom“ vedie ku skaze. 
Boh videl, že mnohí ľudia si uvedomia, že život má zmysel len 
vtedy, ak človek žije v harmónii s Bohom a jeho dobrými priká-
zaniami. Boh videl, že mnoho ľudí z každej generácie, z každej 
krajiny a z každej spoločenskej vrstvy sa rozhodne úprimne ho 
hľadať a obrátiť sa k nemu. Bohu to pôsobilo radosť!

Boh si vtedy položil asi takúto otázku: Bolo by opäť niekedy 
možné žiť s týmito stratenými ľuďmi v harmónii a jednote? Veď 
sú úplne stratení!

Stratili sme harmonický vzťah k Bohu, v dôsledku čoho si ne-
uvedomujeme, kto je Boh a aký je Boh. Stratili sme smer a me-
radlo toho, čo je dobré a správne. Stratili sme svoju nevinnosť, 
a tým aj čisté svedomie. Stratili sme plnosť Ducha, večný život... 
Sme absolútne a úplne stratení! Božia otázka znela: Existuje ne-
jaká možnosť, aby sa stratený človek mohol vrátiť k Bohu?

KAPITOLA 4
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Boh si bol vedomý štyroch základných problémov, ktoré mu-
sel vyriešiť:

1)  Naša vina nás oddeľuje od Boha. Podobne to funguje aj me-
dzi ľuďmi. Keby som niekoho okradol a vyšlo by to najavo, náš 
vzájomný vzťah by to zničilo.

2) Vina si zaslúži trest. Keby sme však dostali to, čo si zaslúžime, 
nikto z nás by nezostal nažive, pretože „nikto nie je spravod-
livý, nie je ani jeden“. (Rimanom 3,10)

3)  Boh videl, že satan bude usilovať o rôzne náboženské náhra-
dy podľa hesla: „Ver si, čomu chceš!“ Pavol jasne hovorí, že 
za niektorými náboženstvami stoja démoni, ktorí ľudí zvá-
dzajú (1. Korinťanom 10,20), aj keď ľudia si myslia, že slúžia 
Pánu Bohu. Boh tiež videl, že ľudia, ktorí budú chcieť prísť 
k Bohu, nebudú vedieť, kto a aký Boh naozaj je a ako vyzerá 
život v harmónii s ním! Tým sú posilnené prvé dva body, pre-
tože ľudia budú robiť najšialenejšie a najzvrátenejšie veci, aby 

„opäť prišli k Bohu“. Obrovské množstvo ľudí bolo obetované 
modlám. Dodnes sú mnohí ľudia kruto vraždení len preto, že 
si niektorí fanatici myslia, že je to Božia vôľa.

4)  Nikto už nevie, ako v skutočnosti vyzerá život v harmónii s Bo-
hom. Pravá ľudskosť neznamená len niečo lepšie, než je ob-
vyklý priemer poriadne „uvarenej“ spoločnosti. Na to, aby 
sme sa stali skutočnými ľuďmi, potrebujeme predsa Boha! 
Potrebujeme mať osobný vzťah s Bohom, orientovať sa podľa 
neho vo všetkých otázkach a oblastiach nášho života. Boh už 
dávno videl, že tento rozmer sa bude z nášho života vytrácať.

Boh musel zvážiť, ako sa postaví k týmto štyrom problémom 
a ako ich bude riešiť. Pritom videl, že existuje len jeden spôsob. 
Skôr než stvoril tento svet, bolo mu jasné, že na túto Zem musí 
prísť Ježiš Kristus, aby spomínané problémy vyriešil!
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–  Len v Ježišovi Kristovi nám môže byť zjavené, kto a aký Boh 
v skutočnosti je. Len On môže odstrániť a vyvrátiť všetky ná-
boženské špekulácie a zvody.

–  Na druhej strane len v Ježišovi Kristovi nám Boh mohol uká-
zať, čo znamená byť skutočným človekom. Ježiš nežil v hrn-
ci hriechu „normálnym“ životom ako všetci ostatní. Ježiš žil 
svätým životom. Ukázal nám, ako sme sa medzitým „uvarili 
natvrdo“! Len vďaka Ježišovi môžeme vidieť, ako vyzerá „nor-
málny“ ľudský život!

–  Len vďaka Ježišovi môže Boh vyriešiť problém hriechu! Ježiš 
zomrel na kríži za naše hriechy, aby sme nedostali to, čo si 
podľa práva zaslúžime! Ježiš trpel a zaplatil za teba!

– Teraz, keď je náš dlh vďaka Kristovmu krížu vyrovnaný, mô-
žeme prísť k Bohu, ak s ním skutočne chceme žiť v harmónii.
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ČO BUDE PO KRISTOVOM 
UKRIŽOVANÍ?

Keď Boh pripravoval plán záchrany, možno premýšľal takto: 
Ako to bude, keď Ježiš príde na svet, aby zjavil Boha a žil s ním 
v harmónii? Čo sa zmení, keď na kríži zjaví Ježiš svoju neskonalú 
lásku a zástupnou smrťou zomrie za ľudí? Spoznajú ľudia Božiu 
lásku? Pôjdu za ním? Odvrátia sa všetci dobrovoľne a z vlastného 
presvedčenia od svojich hriechov a budú žiť v harmónii s Bohom? 
Zavládne na svete konečne mier? Bude tu nebo na zemi? Bolo to 
možné v raji, ale Boh vedel, že to tak nebude stále. Bolo to mož-
né aj po Kristovom ukrižovaní, ale Boh vedel, že sa to nestane.

Boh sa však potešil, keď videl, že mnoho ľudí pochopí jeho 
lásku na kríži a obráti sa k nemu. Videl veľký zástup ľudí zo všet-
kých národov! Ale videl aj to, že nie všetci sa obrátia a že obráte-
ným ľuďom sa nebude dariť lepšie než Ježišovi, ktorého nasledu-
jú! Nie je to zvláštne? Keď sa zapojíš do niečoho, čo je zlé a ne-
správne, ľudia ťa budú rešpektovať. Keď sa však postavíš proti 
zlým veciam, budú sa ti posmievať. Boh predpovedal celosveto-
vé prenasledovanie kresťanov a ešte oveľa viac.

Boh vopred videl, že ľudia, ktorí túžia po moci, zneužijú na do-
siahnutie svojho sebeckého cieľa dokonca jeho Slovo. Cisár Kon-

KAPITOLA 5
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štantín napríklad „zoštátnil“ náboženstvo. Na svoj štít si nechal 
namaľovať kríž a s týmto znakom viedol svoje vojenské výpravy. 
Dodnes si ľudia myslia, že pôvodcami krížových výprav sú kresťa-
nia! So symbolom automobilky Mercedes (hviezda v kruhu) môže 
ktokoľvek zaútočiť na firmu BMW. V novinách by potom mohli na-
písať: Mercedes zaútočil na BMW. Bola by to pravda? Ktokoľvek 
si môže obliecť tričko so znakom Mercedesu. Atentátnik, ktorý 
položil bombu na železničnej stanici v Bonne, mal na sebe oble-
čený dres národného futbalového družstva. Kto teda za to môže? 
Nijaký skutočný kresťan neviedol krížové výpravy! Tí, ktorí sa dr-
žali biblických právd, jasne poznali, že Konštantínovým konaním 
sa plní biblické varovné proroctvo, preto s ním odmietli spolupra-
covať. Konštantín prenasledoval a zabil mnoho úprimných kresťa-
nov. Dodnes však mnohí uvažujú len povrchne. Z tohto spojenia 
cirkvi so štátom vznikol mocenský aparát cirkvi, ktorý o Bohu a Je-
žišovi tvrdil veci, ktoré sú v rozpore s tým, čo učí Biblia. V Božom 
mene „cirkev“ usmrtila nespočetné množstvo ľudí, ktorí skutočne 
verili posolstvu Biblie a chceli sa riadiť Ježišom ako normou pre 
svoj život a dodržiavať Božie prikázania. Aj Hitler nechal svojim 
vojakom na pracky ich opaskov napísať „Boh s nami“ a šiel do boja 
s požehnaním niektorých cirkví... Nenechaj sa zmiasť!

Boh videl toto zneužitie už dávno dopredu. Ľudia sa budú 
v Božom mene dopúšťať hrozných činov! Náš svet sa zmení na 
satanovu ríšu. Preto nás Boh v Biblii zreteľne varuje pred faloš-
nými prorokmi, bludmi a úpadkom cirkví. Pavol dokonca pred-
povedá, že do cirkvi budú prenikať démonské náuky (1. Timote-
jovi 4,1). Ten, kto berie Božie slovo vážne, nepokračuje nekritic-
ky v cirkevných tradíciách. V cirkvi sú samozrejme aj dobré veci, 
preto má Biblia jednoduchú radu: „… ale všetko skúmajte; dobrého 
sa držte!“ (1. Tesaloničanom 5,21) Skúšal si už preskúmať učenie 
a tradície cirkví na základe Biblie?

Ponuka: Aj k tejto téme ti radi ponúkneme štúdium Biblie.
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KONIEC SVETA

Skôr než Boh stvoril svet, vedel, že svet bude spieť k svojmu 
zániku. Uvedom si to, prosím: Boh videl koniec sveta skôr, než 
svet stvoril! Preto ho mohol predpovedať.

„Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom pominú, živly 
sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené.“ (2. Petrov list 3,10)

Ale ani koniec sveta nebol Božím cieľom! Niektorí si myslia, že 
Boh sedí v nebi a má radosť z toho, že my trpíme a hynieme. Mys-
lia si, že čaká na koniec ako futbalový fanúšik na finále majstrov-
stiev sveta! Ale nie je to tak! Keby všetko končilo koncom sveta, 
Boh by svet nikdy nestvoril, pretože by sa to nezlučovalo s Bo-
žou láskou a vznešenosťou. Keď Boh videl, že tento svet bude 
spieť k záhube, položil si otázku: Ako a kde môžem žiť v harmó-
nii s tými, ktorí sa ku mne obrátili a chcú žiť v súlade so mnou? 
Odpoveď na túto otázku nebola pre Boha ťažká.

KAPITOLA 6
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DRUHÝ SVET

Boh ešte pred založením sveta vedel, že stvorí aj druhý svet, 
v ktorom bude žiť s tými, ktorí sa k nemu obrátili. Vynorila sa 
však ešte jedna dôležitá otázka: Vydarí sa harmonický život so 
zachránenými ľuďmi, alebo opäť dôjde k odpadnutiu?

Boh videl, že v novom svete dosiahne svoj zámer! Bude tam 
vládnuť večný mier, spokojnosť, pokoj, poriadok, láska a spravod-
livosť! Nie div, že sa tam dostanú len tí, ktorí tam budú zo slobod-
nej vôle a vlastného presvedčenia. Budú tam len ľudia, ktorí už tu 
na svete Boha a jeho prikázania poznali a naučili sa vážiť si ich. Pre-
žili bolestnú skúsenosť toho, kam vedie život v hriechu, a vyliečili 
sa zo satanovho zvádzania. Budú tam len ľudia, ktorí milujú Boha 
z celého srdca a svojich blízkych ako samých seba.

Pretože Boh toto všetko dopredu videl, môže tieto veci pred-
povedať.

Nikto sa do nového sveta nedostane automaticky alebo náho-
dou. Boh ako sudca bude rozhodovať, kto vstúpi do tohto nád-
herného sveta a kto nie. Boh nepotrebuje vynášať súd kvôli sebe, 
pretože je vševediaci. Na súde všetci ľudia a tiež nebeské bytosti 
spoznajú, že Boh je absolútne spravodlivý, keď jedným dovolí, 
aby vstúpili do nového sveta, zatiaľ čo iní budú navždy zatratení.

KAPITOLA 7
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Rozhodujúce je to, že Ježiš zomrel za každého človeka! Len 
vďaka Ježišovi môžeme byť zachránení. Záleží aj na rozhodnu-
tí, či niekto naozaj chce žiť v harmónii s Bohom. Či verí z celého 
srdca Ježišovi Kristovi a v to, čo Ježiš vykonal. Budú tam len tí, 
ktorí pochopili, že trest, ktorý na seba vzal Ježiš na kríži, v sku-
točnosti patril im. Budú to ľudia, ktorí vďaka odpusteniu svojich 
hriechov budú túžiť žiť v harmónii s Bohom a jeho prikázaniami.

Boh videl dopredu, že večné nebo je dosiahnuteľná realita. V nebi 
budú ľudia zo všetkých kútov sveta, pretože sa s radosťou obrátili 
k Ježišovi Kristovi. A keďže predpovedaná nádhera je taká úžasná, 
Boh sa rozhodol zamerať sa na tento cieľ a stvoriť človeka.

Uvedom si jednu vec. Oveľa skôr, než Boh stvoril náš svet, 
vedel, že jeho cieľom je nová zem. Zmyslom života nie je, aby 
sme tu čo najdlhšie a najkvalitnejšie žili, ale aby sme vďaka vie-
re získali vstup do večného Božieho sveta. Tým cieľom je Božie 
kráľovstvo! Rád by som to porovnal s letiskom. Čo je zmyslom 
a cieľom letiska? Môžeš sa tam najesť, napiť, vyskúšať parfumy, 
ba dokonca vyhrať auto. Ale to všetko nie je ani zmyslom, ani 
cieľom letiska. Na letisku sme predsa preto, že čakáme na lieta-
dlo, pretože niekam letíme. Náš cieľ leží v diaľke. Chceme letieť 
do inej krajiny! Tak je to aj so životom na tejto zemi. Môžeme 
tu jesť, piť, skúšať parfumy... Cieľom je však nový svet v Božej 
blízkosti. Čakáme Ježiša Krista, ktorý nás vezme so sebou do 
tohto úžasného sveta. Keď Ježiš príde, odlietame. Naším cieľom 
je večné Božie kráľovstvo!
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PREČO JE TU SMRŤ,  
KEĎ MÁME ŽIŤ VEČNE?

Boh chce s nami žiť večne. Napriek tomu musel tu na zemi 
obmedziť dĺžku nášho života. Nedávno som čítal knihu jedné-
ho známeho kresťanského autora, ktorý tvrdil, že smrť nie je od 
Boha. To je síce pekné, ale môžeme preskúmať, čo o tom hovo-
rí Biblia:

„Hospodin povedal: Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo, 
jeho vek bude stodvadsať rokov.“ (1. Mojžišova 6,3)

Boh obmedzil náš vek na maximálne 120 rokov. Ale poviem 
ti prečo. Mnohí vnímajú smrť ako trest alebo ako niečo, na čo 
radšej nechcú ani pomyslieť. Skutočnosť je však taká, že smrť 
je pre mnohých trpiacich ľudí naozaj vyslobodením! Predstav 
si, že niekto je strašne mučený. Alebo niekto iný trpí a nemô-
že zomrieť. Nepredstaviteľné! Keby sme nemohli zomrieť, ten-
to svet by sa stal pre všetkých strašným peklom. Večný život 
a hriech – to nejde dokopy. Sú ako oheň a voda. Neobmedzené 
utrpenie, neobmedzené zlo – tieto veci by Boh vo svojej dobro-
te nedopustil. Z lásky a starostlivosti musel Boh obmedziť dĺž-
ku ľudského života. To však neznamená, že Boh si praje choro-
by alebo iné dôvody predčasnej smrti. Ešte dnes, 40 rokov po 
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vojne, sa vo Vietname rodia znetvorené deti, pretože vo vojne 
sa používali bojové plyny. My ľudia sme zodpovední za biedu 
a utrpenie na tomto svete. Trpíme následkami hriechu, pretože 
sme „výrobcovia“ biedy. Dnes sa už nedožívame ani 120 rokov. 
Nikto však nesmie tvrdiť, že Boh má z toho radosť alebo za to 
nesie vinu. Kvôli hriechu je život a umieranie pre mnohých ľudí 
utrpením a smrť je pre nich vyslobodením. Všetko zlo v živote je 
následok nášho bezbožného života. Vidíme to všade okolo seba. 
Kým existujú hriešnici, musí existovať aj smrť, pretože hriech 
vedie vždy k utrpeniu a biede. Ale smrťou to predsa nekončí!

Boh nás pozýva do svojho večného kráľovstva. Vzkriesenie 
mŕtvych a večný život sa stanú reálnou skutočnosťou. V Božom 
novom svete už nebude žiadny hriešnik ani hriech. Budú tam 
len ľudia, ktorí žijú v harmónii s Bohom. Preto tam nebude ani 
nespravodlivosť, utrpenie, slzy a smrť. Smrť bude navždy pora-
zená. Po celú večnosť budeme žiť v harmónii s Bohom. Čaká nás 
množstvo nádherných zážitkov. Spoločný život bude zjavovať 
Božiu spravodlivosť, pokoj, poriadok, mier, radosť a skutočnú 
lásku. S tým je spojené pravé naplnenie života, ktoré nastáva, 
keď ľudia chcú žiť v harmónii s Bohom. Ján dostal od Boha zja-
venie, ako to bude v nebi vyzerať.

„Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pomi-
nuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté 
mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho žení-
cha. Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stánok je medzi ľuďmi. 
Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude 
s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani 
nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel 
na tróne, povedal: Hľa, všetko tvorím nové. A dodal: Napíš, že tieto slová 
sú verné a pravdivé. A dodal: Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počia-
tok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, 
zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, 
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neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci 
a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá 
druhá smrť.“ (Zjavenie 21,1-8)

Práve som vysvetlil, prečo milióny ľudí v každej generácii a v kaž-
dom národe považujú toto zjavenie za úplne vierohodné. A teraz 
príde to hlavné.
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OPLATÍ SA ŽIŤ A TRPIEŤ

Skôr než Boh začal tvoriť, predpovedal celé svetové dejiny. 
Veľkou a rozhodujúcou otázkou bolo: Oplatí sa utrpenie, ktoré 
tu na svete je, v porovnaním s nádherou večnosti? Boh videl ti-
sícročia plné hriechu, utrpenia a umierania na tomto svete. Videl 
aj vlastný život, utrpenie a smrť. Stojí to naozaj za to?

Boh zreteľne videl, že áno, bez toho, aby pri tomto pohľade 
akokoľvek umenšoval reálne utrpenia na svete. Kvôli svojej viere 
v Boha prežíval apoštol Pavol veľmi ťažké chvíle. Ale jedno vedel 
naisto: Oplatí sa žiť a trpieť. Napísal: „Usudzujem totiž, že utrpenia 
terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na 
nás zjaviť.“ (Rimanom 8,18)

Pavol nenapísal, že samotného utrpenia nie je v živote napo-
kon až tak veľa, alebo že človek by sa naň mal dívať zo širšieho 
uhla pohľadu. Nie! Nikto neopisuje biedu hriechu a jeho násled-
ky tak zreteľne ako samotná Biblia. Ale Pavol vedel, že nádhera 
Božej večnosti je taká úžasná, že vyráža dych. Pre Božiu vec sa 
oplatí žiť a umrieť! Pozri sa na to, čo hovorí Boh:

„… lebo, hľa, ja tvorím nové nebesia a novú zem, na predchádzajúce sa 
viac nebude spomínať a ani neprídu na myseľ.“ (Izaiáš 65,17)

KAPITOLA 9
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„Na predchádzajúce sa viac nebude spomínať a ani neprídu na myseľ…“ 
Spomínaš si na svoje narodenie? Spomínaš si, ako zrazu začali bo-
lesti a tebe bolo jasné, že to, čo nastane, bude bolestivé? Vo svo-
jom očakávaní si sa predsa nemýlil. Spomeň si, ako si kričal! ... Čo? 
Ty si to nepamätáš? Ale bol si pri tom?! Nie? Kričal si! Dochádza 
ti, čo ti tým chcem povedať? Presne tak to bude, keď vstúpime do 
nového sveta. Už nebudeme myslieť na utrpenie a na bolesť tohto 
sveta, pretože život v Božej nádhere a jeho svetle zatieni všetky 
smutné spomienky na minulosť.

Keď pochopíš, čo pre teba Ježiš na kríži urobil, viera z teba 
urobí nového človeka! Biblia hovorí dokonca o novom stvorení:

„Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, 
nastali nové.“ (2. Korinťanom 5,17)

Bez pochopenia dôkazu o Božej existencii a bez toho, aby sa 
človek stretol s Ježišom, žije s falošnými cieľmi, hodnotami, prio- 
ritami a sebeckými motívmi na tomto svete. Je to život, ktoré-
mu chýba zmysel. Kto však uverí Ježišovi, stane sa z neho nový 
človek! Pred očami má večný cieľ. Žije podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia s Božími hodnotami a prioritami. Všetko, 
čo robí, robí z vďačnosti voči Ježišovi, ktorý ho ušetril večného 
zatratenia a vykúpil ho pre nebo! Kto verí Ježišovi, Božie slovo 
a Duch ho premenia do tej miery, že môžeme právom hovoriť 
o novom stvorení (Ján 3).
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JEŽIŠOV DRUHÝ PRÍCHOD 
A NOVÝ SVET

Biblia obsahuje konkrétne a nezameniteľné predpovede o Je-
žišovom druhom príchode.

„Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme 
nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. Lebo vo chvíli, 
keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba 
a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, 
spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a bude-
me tak navždy s Pánom.“ (1. Tesaloničanom 4,15-17)

Ak poznáme dôkaz o Bohu, je pre nás úplne logické veriť, že 
Ježiš sa znovu vráti. Ako som povedal, pri Ježišovom prvom prí-
chode sa naplnilo vyše 330 predpovedí. Keď vidím, že bol pred-
povedaný Ježišov prvý príchod a všetky predpovede sa presne na-
plnili, moja logika mi hovorí, že rovnako sa splnia aj predpovede 
o jeho druhom príchode. Na základe dôkazu o Božej existencii je 
jednoducho logické a rozumné veriť v druhý príchod Ježiša Kris-
ta a vo večný život v Božej nádhere.

KAPITOLA 10
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LOGIKA VIERY

Viera v druhý príchod a v nový svet je úplne opodstatnená. 
Chcel by som to znázorniť jedným príkladom. Predstav si, že by 
som tvrdil, že mi Boh dal pre teba posolstvo. Pravdepodobne 
by si mi neveril. Ja by som to chápal, pretože okolo nás je veľa 
bláznov. Ale ja by som ti dokázal, že ma posiela niekto vševediaci 
a všemohúci. Ako? To je jednoduché. Predpovedal by som ti všet-
ky zápasy futbalových majstrovstiev sveta a ich výsledky. Možno 
by si povedal, že mi určite preskočilo. Ale čo keď úvodný zápas 
naozaj skončí tak, ako som predpovedal? Čo keď sa ukáže, že 
všetky ďalšie stretnutia skončia presne tak, ako som predpovedal 
– až do semifinále? Najneskôr vtedy by si vzal všetky svoje úspory 
a stavil ich na môj tip na finále. Prečo? Pretože doteraz si sa opa-
kovane presviedčal o tom, že sa moje predpovede presne naplnili.

Čo ti teda hovorí rozum? Že je múdre staviť peniaze na môj 
tip! Čo hovorí logika? Ak sa všetky doterajšie výsledky zhodli 
s mojou predpoveďou, budú sa zhodovať aj ďalšie!

Presne tak je to aj s biblickými predpoveďami a  ich naplne-
ním. S jedným rozdielom – s majstrovstvami sveta vo futbale by 
sa azda dalo manipulovať, ale celé svetové dejiny nedokážeme 
zmanipulovať! Máme tu do činenia s predpoveďami, ktoré sa tý-
kajú celého sveta a plnili sa postupne v priebehu stáročí, dokon-
ca tisícročí. A to sa dá vedecky dokázať! Existujú nálezy starých 
zvitkov a ďalšie vedecké poznatky, ktoré nepripúšťajú pochyb-
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nosti o tom, že tieto spisy boli spísané stáročia, a niekedy aj ti-
sícročia pred samotnými udalosťami, ako sme to mohli vidieť na 
jednoduchom príklade „falošných Kristov“.

To je dôvod, prečo sa milióny ľudí vo všetkých generáciách 
spoliehali na zjavené posolstvo Biblie! To je dôvod, prečo môže-
me vedieť, že nastane Ježišov druhý príchod a koniec sveta, ako 
to bolo predpovedané. To je dôvod, prečo máme istotu, že nový 
Boží svet nie je len nejaká ilúzia alebo fatamorgána, ale skutoč-
nosť! Vieme, že všetky biblické predpovede sa do detailu naplni-
li. Dáva nám to istotu, že sa naplnia aj predpovede, ktoré sa ešte 
dosiaľ nestali skutočnosťou.

Myslím si, že bez dlhého premýšľania by si všetky svoje úspo-
ry stavil na výsledok finále, pokiaľ by som ti všetky predchádza-
júce výsledky predpovedal správne. Je preto dôvod čudovať sa, 
že nepreberné množstvo ľudí nasadilo svoj život pre Božiu vec? 
Odkiaľ berú ľudia také pevné presvedčenie, že sú pre svoju vie-
ru v Ježiša ochotní obetovať všetko a niesť jeho posolstvo všet-
kým národom? Ježiš bol pripravený za túto nádhernú pravdu 
zomrieť! Skoro všetci z Ježišových učeníkov odišli kvôli svojmu 
presvedčeniu zo sveta násilnou smrťou. Prečo sú ľudia dodnes 
ochotní riskovať svoj život a zomrieť ako mučeníci? Prečo sú 
ochotní zmieriť sa s nevýhodami a radšej sa pevne držať Božie-
ho slova a jeho noriem, než sa „nechať variť v hrnci hriechu“? Je 
logické a rozumné veriť Božiemu slovu, pretože Boh svoju prav-
du dokazuje.

Uvedom si to! Sme v semifinále svetových dejín! Skoro všetky 
predpovede o čase konca sa už naplnili. Začína finále! Je dopre-
du dané, ako finále dopadne. Si pripravený obrátiť sa k Ježišovi 
Kristovi? Opustil si satanov zákon, aby si mohol žiť v harmónii 
s Božími prikázaniami? Nejde tu o milióny z nejakej lotérie. Ježiš 
povedal, že si máme zhromažďovať poklady v nebi. V jednom po-
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dobenstve Ježiš prirovnáva nebeské kráľovstvo k pokladu ukryté-
mu na poli, ktorý jeden muž našiel a znovu ho schoval.

„Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho člo-
vek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole.“ 
(Matúš 13,44)

Človek skryl poklad a predal všetko, čo mal, aby si mohol kú-
piť pole, na ktorom poklad našiel! Bol hlúpy alebo chytrý? Pred-
stav si jeho ženu, ktorá vidí, ako jej manžel predáva dom aj so 
záhradou, k tomu nábytok, ba dokonca aj jej topánky! Všetci 
by si mysleli, že mu muselo preskočiť. Tomu mužovi by to však 
vôbec nevadilo. Zbavil by sa vecí, ktoré nemajú veľkú cenu, ale 
získal by dosť peňazí na ono pole. Krátkodobá strata je nič v po-
rovnaní s hodnotou pokladu, ktorý našiel. Aký bude rozdiel me-
dzi týmto mužom a jeho ženou? Značný. On vie niečo, čo ona 
nevie. To je ono. Kto pozná dôkaz o Bohu a chápe, že Biblia ho-
vorí pravdu, objavil poklad, ktorý sa nedá zaplatiť žiadnymi pe-
niazmi tohto sveta.

Úprimne ti hovorím: To, čo tu teraz píšem, toto poznanie, by 
som nevymenil za žiadne peniaze na svete!

Keď bolo cestujúcim na Titanicu jasné, že sa naozaj potápajú, 
snažili sa za každú cenu získať miesto v záchrannom člne. Radšej 
byť v záchrannom člne, než sa zabávať na párty na Titanicu, ktorý 
pôjde ku dnu, však? Presne z tohto dôvodu nie je pre mnohých 
žiadnou veľkou obeťou, keď sa otáčajú chrbtom k tomuto svetu 
a vstupujú do opovrhovaného a posmievaného záchranného člna, 
ktorý predstavuje cirkev. Je lepšie žiť skromne v harmónii s Bo-
hom, než ísť so zvyškom sveta ku dnu. Všetci vieme, kde skončí 
Titanic tohto sveta a že jednoduché záchranné člny, ktoré sym-
bolizujú cirkev vernú Biblii, bezpečne doplávajú do prístavu Bo-
žieho kráľovstva. Preto apoštol Ján napísal:
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„Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom 
Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete – žiadostivosť tela, žiadosti-
vosť očí a vystatovanie sa blahobytom –, nie je z Otca, ale zo sveta. A svet 
sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva 
naveky.“ (1. Jánov list 2,15-17)
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LEN JEŽIŠ JE SCHOPNÝ 
ZACHRÁNIŤ NÁS

Povedal som, že ľudí môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Exis-
tujú ľudia, ktorí žijú dobrovoľne a z presvedčenia v harmónii 
s Bohom a uskutočňujú Božiu vôľu. Existuje aj druhá skupina, 
ktorá presadzuje seba, a tým žije v harmónii so satanovou vôľou. 
Záchrana a nový začiatok je možný len vďaka Ježišovi.

„Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. NIK nepríde k Otcovi, 
ak nejde cezo mňa.“ (Ján 14,6)

Len Ježiš zomrel zástupnou smrťou za tvoje hriechy! Len Ježiš 
ti zjavuje, aký je Boh! Len Ježiš ti ukazuje, ako vyzerá skutočné 
ľudstvo! Len na Ježišovom živote môžeš vidieť, ako vyzerá život 
v harmónii s Bohom! Len Ježiš má moc nad životom a smrťou. 
Len Ježiš ťa môže vzkriesiť alebo premeniť a potom vziať so se-
bou pri svojom druhom príchode! Potrebuješ Ježiša! 

V škole sme sa učili o Lessingovej úvahe o prsteni. Jeden otec 
mal troch synov, ale vlastnil iba jeden pravý a vzácny prsteň. Kto 
ho zdedí? Nechal preto urobiť dve kópie. Každému synovi dal 
jeden prsteň. Vtip je v tom, že každý z nich verí, že práve on má 
ten pravý prsteň, a všetci sú spokojní.
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Lessing tým chcel povedať, že všetky náboženstvá si majú 
myslieť, že sú tým pravým – potom bude všetko v poriadku. Znie 
to dobre, ale zvádza to ľudí. Skúsme si napríklad predstaviť, že 
namiesto prsteňa pôjde o záchranné kolesá na potápajúcej sa 
lodi. Jediné koleso je skutočné záchranné koleso; všetky ostatné 
majú drobnú chybu – neudržia sa na hladine! Bude nám jedno, 
ktoré koleso si vezmeme? Učenci píšu veľmi zaujímavé prirovna-
nia a pekne veci vysvetľujú, ale je to veľmi klamné – podobne ako 
párty tesne pred nárazom Titanicu do ľadovca. Len jediná osoba 
ťa môže zachrániť – Ježiš Kristus!

„A v nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného 
ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“ (Skutky 4,12)
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SLOVO NA ZÁVER

V prvej časti tejto knihy sme zistili, že naozaj existuje rozu-
mom pochopiteľný dôkaz o Božej existencii. Boh dokazuje svoju 
vševedúcnosť konkrétnymi predpoveďami a svoju všemohúcnosť 
presným naplnením týchto predpovedí. To úplne presahuje ľud-
ské schopnosti. Je to skutočný zázrak, ktorý priamo podporuje 
našu vieru v Boha. Biblické predpovede a náš rozum nás vedú 
k pravdivým informáciám v Biblii, ktoré sa vďaka dôkazu o Božej 
existencii stávajú vierohodnými.

Preto je pravda, čo píšu apoštoli Pavol a Peter:
„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápra-

vu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený 
na každé dobré dielo.“ (2. Timotejovi 3,16.17)

„… a tak sa prorocké slovo stalo pre nás pevnejším. Dobre robíte, keď 
naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým 
nezažiari deň a nevyjde vám v srdciach zornička.“ (2. Petrov list 1,19)

Zasvietilo ti „svetlo“? Ježiš je zornička! On nás musí osvietiť!

Samotné poznanie, že Boh je vševediaci a všemohúci, nikoho 
nespasí. Bohu veľmi záleží na tom, aby sme rozumeli jeho láske, 
spravodlivosti a v neposlednom rade tiež jeho úmyslom, ktoré 
má s týmto svetom. Boh chce s tebou žiť v harmónii celú večnosť!
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Táto Zem je pre nás kvôli našim hriechom akousi okľukou do 
Božieho sveta harmónie. Keby som chcel uviesť príklad z letec-
tva, život na Zemi je len medzipristátím. Kvôli hriechu neexis-
tovala iná cesta, ako sa dostať späť k Bohu a do Božieho nového 
sveta, než prostredníctvom Ježiša a cez kríž!

Boh si nikdy neprial hriech ani zlo. My hrešíme, nie Boh. My 
zneužívame svoj úžasný talent na to, aby sme robili to, čo je zlé 
a nesprávne. Presadzujeme svoju vôľu, pretože nevieme alebo 
nechceme veriť, že pravé naplnenie nájdeme v harmonickom ži-
vote s Bohom a v uskutočňovaní jeho vôle. Boh nikdy neurobil 
chybu a nikdy nekonal nespravodlivo. Stvoril nás dokonalých, 
preto môžeme dobrovoľne a z presvedčenia konať to, čo je dob-
ré a správne! Boh nie je vinný, ale my. Vďaka Bohu sa môžeme 
ako márnotratní synovia vrátiť k Otcovi, od ktorého sme odišli.

Možno si to všetko vôbec nevedel. V tom prípade mám pre 
teba dobrú správu. Apoštol Pavol hovorí:

„Boh skončil s časom nevedomosti a teraz ľuďom hlása, aby všetci a vša-
de robili pokánie.“ (Skutky 17,30)

Ježiš nás vyzýva:
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evan-

jelium.“ (Marek 1,15)

Chcel by som ti ponúknuť bezplatný kurz zoznámenia sa s Bib-
liou, pri ktorom sa môžeš osobne stretávať s pastorom. Počas neho 
ti môžeme ukázať predpovede, ktoré sa týkajú štyroch svetových ríš, 
ale tiež mnoho ďalších dôležitých a zaujímavých informácií.

Samozrejme si tiež srdečne pozvaný na naše bohoslužby. Spo-
ločne tam Boha chválime a ďakujeme mu, spoločne študujeme 
Bibliu a mnoho ďalších vecí! Schádzame sa aj v rodinách a v sku-



108

pinkách, organizujeme programy pre deti, kurzy varenia a celý rad 
ďalších aktivít.

Pokiaľ budeš chcieť, môžeš sa tiež zdarma prihlásiť do inter-
netového alebo korešpondenčného kurzu. Na konci knihy náj-
deš ponuku kurzov a kontakty, prostredníctvom ktorých si kurzy 
môžeš objednať. Ak nám zavoláš alebo napíšeš e-mail, pomôže-
me ti nájsť miesto bohoslužby a kontakt na miestneho pastora. 

Túto knihu si dostal zadarmo. Skús premýšľať o tom, či by si 
ju nechcel dať aj niekomu inému. Ak potrebuješ ďalšie knihy pre 
svoj zbor alebo na rozdávanie, jednoducho nám napíš.

V slovenčine vyšli tieto moje tituly:

Krížom krážom na scéne
Princípy vypočutých modlitieb
Dôkaz Božej existencie
Božia láska, spravodlivosť, zákon, súd, trest a milosť
V harmónii s Bohom
Krst Duchom Svätým / Božie uzdravenie

Pokiaľ by si chcel podporiť šírenie týchto kníh, môžeš podľa 
svojich možností prispieť finančným darom. Doteraz sme vydali 
literatúru v ôsmich jazykoch. Knihy rozdávame zdarma, aby všet-
ci ľudia mali možnosť sami čítať Božie posolstvo.

Ponúkam prednášky na tieto témy:

Dôkaz o Bohu
Môže byť Boh spravodlivý?
Ako chápať Božiu lásku
Život v harmónii s Bohom



109

S modlitbou k prebudeniu – čo je to modlitba a ako môžeme 
žiť a modliť sa, aby sme boli vypočutí?
Sebarealizácia a sebazaprenie – ako v nás Ježiš získava svoju 
podobu
Božie uzdravenie a ďalšie Božie zámery
Čo hovorí Biblia o krste a Duchu svätom?
Božia láska, spravodlivosť, súd a milosť
Kvocient viery
Seminár evanjelizácie
a ďalšie.

Prednášam vo všetkých denomináciách. Hovorím nemecky, 
anglicky, nórsky a švédsky a som schopný prednášať vo všetkých 
týchto jazykoch. Potrebujem preklad do slovenčiny. 

V prípade, že máte záujem o prednášky, napíšte priamo mne na 
adresu novak.kor@gmail.com alebo sa spojte s niekým z kontakt-
ných osôb.

Kornelius Novak

Kontaktné osoby:
Čechy: Jan Libotovský – libotovskyjan@seznam.cz
Morava: Daniel Dobeš – dobes.dan@gmail.com
Slovensko: František Kolesár – kolesar.frank@gmail.com
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE NA ZÁVER

„Ak máte záujem o evanjelizáciu u vás, alebo by ste si priali, aby sme 
zvestovali Slovo Božie vo vašom zbore, radi vás navštívime. A ak to 
bude Boh chcieť, usporiadame u vás evanjelizáciu. Ak nás chcete pozvať, 
jednoducho nás kontaktujte.“

– Kornelius Novak –

Misijné aktivity evanjelistu Kornelia Novaka v Slovenskej re-
publike organizuje a zastrešuje OZ Biblia na cestách, František 
Kolesár, Cablkova 3, 821 04, Bratislava.

Telefón: 0905 895 156
e-mail: biblianacestach@gmail.com
web: www.biblianacestach.sk

Túto službu možete podporiť aj finančným darom na číslo účtu:
SK97 0900 0000 0000 1147 2484 Slovenská sporiteľňa
Variabilný symbol 111

Ak nám poskytnete kontaktné údaje, radi vám vystavíme po-
tvrdenie o dare.

Predaj kníh Kornelia Novaka a ďalšej kresťanskej literatúry 
na www.adventorion.sk 

Kornelius Novak 
0049 (0) 7353/248914
0049 (0) 172/2348968
novak.kor@gmail.com
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eexistuje Boh? Stvorila náš svet láskavá a mocná by-
tosť, alebo letíme s našou malou planétou vesmí-
rom bez cieľa a zmyslu? Táto otázka môže z času 
na čas napadnúť každému. Väčšinou len pokrčíme 
ramenami: „Ktovie.. .“ Autor tejto knihy dáva na túto 
otázku jasnú odpoveď: „Áno, Boh existuje a nie je to 
iba otázka samotnej viery. V Biblii som našiel dôkaz.“

Kornelius Novak bol vicemajstrom Nemecka v kultu-
ristike, ale aj motorkárom a barovým vyhadzovačom. 
Po dramatických udalostiach, ktoré prežil, sa rozho-
dol vpustiť Boha do svojho života. Teraz cestuje po 
celej Európe a otvorene – na uliciach aj v prednáš-
kových sálach – hovorí o tom, čo ho priviedlo k Bohu.
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kornelius novak

Dôkaz Božej 
existencie 

Čo je zmyslom  
a cieľom života? 

& 
PreČo Boh  

DoPúšťa utrPenie,  
keď je láska?
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