
  III. HLEDÁNÍ PRAVDY - 9. Kolik je cest k Bohu?

Na tuto otázku dává Ježíš Kristus v Novozákonních Písmech Bible jednoduchou odpověď: “Já 
jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” (Jan 14:6 NBK)  Pokud nikdo 
nepřichází k nebeskému Otci jinak, než skrze Ježíše, pak žádná jiná cesta k Bohu neexistuje. 

Apoštol Petr  řekl o Ježíšovi:  “A v nikom jiném není spasení,  protože lidem není dáno jiné 
jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni.” (Skutky 4:12 NBK) Apoštol Petr říká zcela jasně, 
že spása, je pouze v Ježíši Kristu a nikom jiném.

Kdysi  jsem  poslouchal  diskusi  mezi  představiteli  různých  náboženství  na  BBC.  Byl  zde 
zástupce  křesťanů,  muslimů  a  některých  dalších  náboženství.  Moderátorka  BBC  položila  otázku 
“zástupci” křesťanů, jak je to s výlučností  křesťanství, když Ježíš říká v Bibli, že on je jedinou cestou 
k Bohu. “Zástupce” křesťanů na to reagoval v tom smyslu, že to nelze brát doslovně.   

Ježíš  varuje  ty,  kteří  ubírají  z  Jeho Slova,  nebo kteří  přidávají  k  Jeho Slovu:  “Nikdo,  kdo 
odstupuje  a  nezůstává v Kristově učení, nemá Boha; kdo zůstává v Kristově učení, ten má Otce i 
Syna.” (2. Janův 9 NBK) 

Proč Ježíš a ne Budha, Mohamed, Mojžíš nebo nějaký další duchovní vůdce? Budha, Mohamed, 
Mojžíš a další náboženští vůdci žili, zemřeli a jsou mrtví. Bude-li člověk následovat jejich učení, nijak 
ho to nezachrání  před trestem za jeho hříchy.  Ježíš  Kristus  je  jediný,  kdo v lidské historii  vstal  z 
mrtvých. Bude-li člověk následovat Jeho učení, bude žít na věky s Bohem v Jeho nebeském království. 

Kristovo vzkříšení z mrtvých je důkazem, který Bůh poskytl všem lidem o tom, že je jednoho 
dne bude soudit:  “Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, 
kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých.” (Skutky 17:31 NS)
   

Důvod, proč existuje tolik různých náboženství je jednak ten, že mnozí lidé chtějí uctívat Boha 
po svém, podobně jako Kain chtěl uctívat Boha po svém (1. Mojžíšova 4:3-8) a jednak ten, že řada 
dalších lidí při uctívání Boha slepě následuje lidské tradice, které odporují Božímu Slovu, podobně 
jako farizeové slepě následovali lidské tradice, které odporovaly Božímu Slovu (Marek 7:1-13).  Tito 
lidé se nepodřizují Boží vůli zjevené Duchem Svatým v Novozákonních Písmech Bible. Bůh jejich 
uctívání  nepřijímá,  protože  nekonají  Jeho  vůli   (Matouš  7:21-23).  Podobně  Bůh  odmítl  Kainovo 
uctívání a  uctívání farizeů, kteří nekonali Jeho vůli.  

 Studujte Písmo a hledejte odpověď na otázku, zda je kromě Ježíše ještě nějaká další cesta k  
Bohu.  Pokud  hledáte  tu  jedinou  skutečnou  cestu  k  Bohu,  rád  Vám  s  tím  pomůžu.  E-mail:  
hodanko@volny.cz , mobil: 731 102 709, www.viravboha.cz ,  Robert Hodanko        
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