
75. Existuje Boh?
76. Ako to, že je nejaký Boh?

77. Je Ježiš Boh a sú Jeho zázraky reálné?
78. Prečo vlastne existuje nejaké nebo a peklo? 

79. Prečo tu vlastne sme? 
80. Ako sa člověk môže stať kresťanom a byť spasený Bohom?

81. Ako prekonať pochybnosti o Bohu?

Ďakujem  mnoho   krát.   Áno, Písmo som začal čítať, ale v súčasnosti som s tým prestal, lebo čítam iné 
knihy a nemám čas čítať toľko kníh naraz. Čítal som Nový zákon - zatiaľ len prvé dve evanjeliá. Určite 
budem pokračovať.

Dobre,  pokúsim   vysvetliť,  v  čom pochybujem, hoci ja sám to asi poriadne neviem. Som naozaj dosť 
zmätený teraz a možno, že to potrebuje len čas, aby som nad tým všetkým poriadne popremýšľal. 

Ak  to  vezmem od začiatku a obšírne - ja verím, že Ježiš Kristus je skutočnou postavou. Prečo by si ho 
kto vymýšľal?  Okrem  toho  sú  o  ňom zmienky aj mimo Biblie - história (najmä staroveku) ma veľmi 
zaujíma  a  preto mám  doma  napríklad  aj  Tacitove  Annales,  kde  sa  píše aj o Ježišovi. Mám však už 
problém  veriť  v  samotného  Boha,  v  Ježiša  ako  Boha a v Jeho zázraky, mám problém veriť v to, čo 
pre nás všetkých urobil. Mám s tým problém preto, lebo niečo také väčšina ľudí považuje za rozprávky, 
za  legendy  a  podobne  a nie za skutočné fakty. Ako to, že je nejaký Boh? Ako to že ľudia môžu ísť po 
smrti  len  do   neba  a  pekla?   Prečo  vlastne  existuje nejaké nebo a peklo? Keď sme sa kedysi o viere 
rozprávali  s  priateľkou,  mal  som spočiatku obrovský problém uveriť, že kto neverí v Ježiša, pôjde do 
pekla, lebo je hriešny. Mal som problém veriť, že ma stihne rovnako krutý trest ako nejakého sériového 
vraha,  násilníka  alebo  iného  "zlého"  človeka, len preto, že som neuveril. Vravel som si: "veď ja som 
predsa dobrý chalan, nepijem (viem čo je alkohol,  ale  nikdy  som nebol naozaj opitý), nefajčím, nikdy 
som  neskúšal  drogy,  nespomínam  si,  že by som niekoho nejak vážne podviedol a oklamal, snažím sa 
byť  slušným  a úctivým voči starším ale aj voči rovesníkom... Jednoducho môj pohľad na mňa samého 
je  v  celku  pozitívny  -  považujem sa za slušného človeka. Avšak samozrejme si nemyslím, že by som 
bol  neviem  ako  úžasný.  Klamem  tak  ako  ostatní,  niekedy  som  nahnevaný  aj  na   ľudí, ktorí si to 
nezaslúžia,  nepomáham   rodičom  tak  ako  by  som  mal,  často  som  zlý  k  mladšiemu  bratovi a tak 
podobne...  Teraz  mi  už  nerobí  taký  problém  pochopiť,  že  Boh nerobí rozdiely medzi klamstvom a 
vraždou -  sú  to  hriechy.  Pre niektorých ľudí totiž znamená "zabiť" tak samozrejmú vec ako pre iných 
"klamať". To je aspoň môj názor.

Takže  aby  som  to  zhrnul. Nechápem tomuto svetu, prečo sme tu, odkiaľ sme prišli a kam smerujeme. 
Viem  že  na  toto všetko poskytuje odpoveď Ježiš a Biblia, ale ja neviem prečo by som mal práve tomu 
uveriť. Je nad moje sily pochopiť, prečo to tak je. Prečo sú ľudia hriešni a prečo ich Boh za to "posiela" 
(viem  že  neposiela,  dáva  nám  voľbu)  do pekla  a keď som pri ľuďoch... prečo tu vlastne sme? Čo tu 
robíme a ako sme sa sem dostali? 

Ak  to  poviem  úplne najjednoduchšie - mám problém prijať kresťanský svetonázor, pretože je to úplne 
odlišné od toho, čomu som veril - teda vlastne neveril - až doteraz.

Lenže teraz  som  v  situácii, kedy kresťanské vysvetlenie tohto sveta považujem za celkom možné a vo 
vnútri  sa  bojím  toho,  že neuverím, a že "zmeškám svoj parník" do neba, že zmeškám spásu lebo som 
nebol schopný uveriť.  Mojim problémom je tiež asi aj to, že až príliš verím v tento náš svet. Vždy som 
v  hĺbke  srdca  veril,  že  smrť  je len cesta, že po smrti ešte určite niečo je, ale nijak podrobne som nad 
tým  nerozmýšľal.  V  tomto  sa  líšim od kresťanov, pretože kresťania vedia(!), že po smrti začína nová 



etapa, večný život s Kristom. Teda je to v podstate niečo, na čo sa tešia. Tiež by som sa chcel tešiť. 

Ja bývam v Trenčíne.  Mimochodom  už  minimálne  dva krát som navštívil miestny kresťanský zbor aj 
so  svojou  priateľkou. Páčilo sa mi tam, pretože všetci ľudia boli veľmi milí, spoznal som jej priateľov, 
ale vždy keď sa až príliš začalo hovoriť o Bohu (či už to boli piesne alebo niečo zaznelo v prednáške...) 
padla na mňa menšia depresia, pretože to bolo niečo, čomu očividne neverím a čo mi neustále uniká.

Ďakujem  Ti  za  ochotu  pomôcť, som rád, že som sa odvážil napísať. Mimochodom, určite sa pokúsim 
prediskutovať  niektoré veci aj s členmi kresťanského zboru s ktorými som sa zoznámil. Som si istý, že 
tiež budú ochotní. Ďakujem.

Želám pekný zvyšok dňa.

M.

Samozrejme,  nikam  sa  neponáhľam, ale musím niečo povedať (napísať). Viem že to je čudné, po tom 
všetko  čo  som  včera  napísal,  ale ...  stalo  sa  niečo   neuveriteľné.  Po  tom  čo  som    ti   napísal ten 
predchádzajúci  e-mail  som  o tom  všetko  rozmýšľal,  dokonca  som   si   vypočul   nejaké kresťanské 
pesničky,  ktoré  mi   pred  tým   poslala  priateľka a zistil som, že sa mi páčia. Večer o pol desiatej som 
dostal  chuť  vypadnúť  von  (chodievam sem tam behať).  Bežal  som  len  chvíľu a potom som šiel len 
krokom.  Rozmýšľal  som  a  keď  som  už  šiel naspäť, zrazu sa niečo stalo, čomu asi ani sám poriadne 
nerozumiem.  Zrazu som pochopil, že Ježiš existuje a že chcem aby mňa aj moju priateľku priviedol do 
neba.  Že chcem ísť do neba a že som neuveriteľne rád, že som dostal túto šancu. Nedokážem vysvetliť, 
čo  sa  stalo  a  je  mi  to  trochu trápne,  ale zrazu som sa rozplakal... plakal som a smial sa zároveň ako 
nejaký  šialenec  pretože  som  bol  šťastný.  Naozaj  neviem  čo  a ako sa to stalo, ale som neuveriteľne 
šťastný, že sa to stalo, pretože môžem povedať, že VERÍM.

Napriek tomu, že pôvodným cieľom mojich otázok bolo vieru nájsť, rád si prečítam odpovede. Viem že 
Boh  existuje,  ale  mnohým  veciam  nechápem  a  možno   ani  nepochopím, pretože to je niekedy nad 
schopnosti obyčajného človeka.

ĎAKUJEM!

M.

Ahoj M.,

Ďakujem Ti za maily a množtvo otázok. Obávám sa, že pokiaľ by som sa mal s každou detailne 
zaobierať, že by to bola veľmi dlhá odpoveď. Tu je aspoň stručná odpoveď:

75. Existuje Boh?

Existuje Boh? Sú iba dve možnosti, ako všetko vzniklo: a) Buď to stvoril živý, inteligentný a 
všemohúcí Boh, alebo  b) všetko, čo existuje sa stvorilo samo z ničeho a bez inteligentnej príčiny. 

Boh nám vraví, že všetko stvoril On a že to člověk môže poznať, keď premýšľa o Jeho diele:

Římanům 1:18  Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří zadržují 
pravdu nepravostí. 



19 Vždyť to, co může být o Bohu poznáno, je jim zjevné, Bůh jim [to] přece zjevil. 
20 Jeho neviditelné [znaky], totiž ta jeho věčná moc a božství, jsou přece od stvoření světa jasně vidět, 
když [lidé] přemýšlejí o [jeho] díle, takže nemají výmluvu. 
21  Protože  když  poznali  Boha,  neoslavovali  [ho]  jako  Boha,  ani  nebyli  vděční,  ale  ve  svých 
myšlenkách propadli marnosti a jejich nerozumné srdce bylo zatemněno. 
22 Prohlašují se za moudré, ale stali se blázny. 

Ktora viera Ti pripadá rozumnejšia? Božie stvorenie, alebo samostvorenie? 

V detailoch Ťa odkážem na články na www.viravboha.cz sekcie Hledání Boha,  Hledání víry a 
Prednášky.

76. Ako to, že je nejaký Boh?

Ako to, že je nejaký Boh?  Boh je jediná rozumná príčina existencie vesmíru a človeka.  Večný, 
všemohúcí a vševediací Boh je naprostá nutnosť. Pokiaľ niečo existuje a samo nie je Bohom, tak musí 
mať nejakú prvú nestvorenú príčinu – Boha. 

77. Je Ježiš Boh a sú Jeho zázraky reálné?

Celý NZ je o tom, že Ježíš je Boh, ktorý na seba vzal podobu človeka a zomrel za naše hriechy,  
aby nám mohol ponúknuť spásu, tj. záchranu pred  trestom za naše hriechy (odpustenie hriechov) a 
večný život.

Filipským 2:5 Nechť je tedy ve vás totéž smýšlení, jaké [bylo] v Kristu Ježíši: 
6 Ačkoli existoval Božím způsobem, netěžil z toho, že je roven Bohu, 
7 ale zmařil sám sebe, když přijal způsob služebníka a stal se podobným lidem. 
8 A když se octl v lidské podobě, pokořil se a stal se poslušným až k smrti, [k] smrti na kříži. 
9 Proto ho Bůh také povýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 
10 aby ve jménu Ježíše pokleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí 
11 a každý jazyk aby vyznal ke slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus [je] Pán. 
12 Proto,  moji  milovaní,  jako jste  byli  vždycky poslušní,  nejen když jsem byl  přítomen,  ale  nyní 
mnohem více, když jsem nepřítomen, s bázní a chvěním uskutečňujte spasení svých duší. 

Pokiaľ by Ježíš neučinil zázraky – a najväčším z nich je Jeho vzkriesenie z mrtvých - myslíš, že 
by ho niekdo z Židov prijal po Jeho smrti za svojho Božského Spasiteľa (záchrancu?). Ako by mohli 
uveriť v Božského Spasiteľa, ktorý nedokázal zachrániť ani sám seba pred potupnou smrťou na kríži z 
rúk pohanov?

Matouš 27:39 Kolemjdoucí mu spílali, pokyvovali hlavami 
40 a říkali: "Ty, který boříš chrám a za tři dny ho stavíš, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, sestup z 
kříže!" 
41 Tak podobně se posmívali i vrchní kněží se zákoníky a staršími a říkali: 
42 "Jiné spasil,  [ale] sám sebe spasit nemůže! Jestli je král Izraele, ať teď sestoupí z kříže a 
uvěříme v něj! 
43 Spoléhal na Boha, tak ať ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: ‚Jsem Boží Syn'!" 
44 A tak podobně ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním. 

http://www.viravboha.cz/


Jeho vlastní apoštolovia neuverili svedectvu žien o prázdnom hrobe a o tom, čo im povedali 
anieli o Ježíšovom vzkriesení:

Lukáš 24:1 Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily.
2 Nalezly však kámen od hrobu odvalený.
3 Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly.
4 A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu.
5 Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými?
6 Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji,
7 že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát."
8 Tu se rozpomenuly na jeho slova,
9 vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním.
10 Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které pověděly apoštolům.
11 Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim.

Apoštol Tomáš neuveril svedectvu ostatných apoštolov, že Ježíš vstal z mrtvých, dokiaľ sa mu 
neukázal Ježiš s ranami v tele po ukrižování. Potom, čo sa mu Ježíš ukázal vzkriesený uveril, že Ježíš 
je Jeho Pán a Boh:

Jan 20:24 Tomáš zvaný Didymus, jeden z dvanácti, však nebyl s nimi, když Ježíš přišel. 
25 Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" ale on jim řekl: "Dokud neuvidím stopu hřebů v 
jeho rukou a nestrčím svůj prst na místo hřebů a [dokud] nevložím svou ruku do jeho boku, 
nikdy neuvěřím." 
26 A po osmi dnech byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel (a dveře byly zavřené) 
a postavil se doprostřed a řekl: "Pokoj vám." 
27 Potom řekl Tomášovi: "Dej svůj prst sem a pohleď [na] mé ruce, vztáhni svou ruku a vlož [ji] do 
mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící." 
28 A Tomáš odpověděl slovy: "Můj Pán a můj Bůh!" 
29 Ježíš mu řekl: "Tomáši, uvěřil jsi, protože jsi mě viděl. Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili." 
30 Ježíš ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které nejsou zapsány v této knize. 
31 Ale tyto jsou zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste, když budete věřit, měli  
život v jeho jménu.

O tom, že je Ježiš Boh však vydal svedectvo aj nebeský Otec:

Židům 1:6 A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: "A klanějte se mu všichni Boží andělé!" 
7 O andělech sice říká: "On činí své anděly větry a své služebníky plameny ohně," 
8 ale o Synu říká: "Tvůj trůn, [ó] Bože, [je] na věky věků; žezlo spravedlnosti [je] žezlem tvého 
království. 

O tom, že je Ježíš Boh vydal svedectvo aj Duch Svätý, ktorý inšpiroval Písma:

Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. 
2 To bylo na počátku u Boha. 
3 Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je. 
4 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. 
14  A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi  (a viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou [má] 
Jednorozený od Otce), plné milosti a pravdy. 
15 Jan o něm vydával svědectví a volal: "Toto je [ten], o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, 



je přede mnou, neboť byl dříve než já." 
29 Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "Hle, Beránek Boží, který snímá hřích 
světa! 
32 Jan tedy vydal svědectví:  "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na 
něm. 
33 Já jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a 
zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým.' 
34 A já jsem [to] viděl a vydal jsem svědectví, že on je ten Boží Syn." 
 

Ježišové zázraky, hlavne však Jeho vzkriesenie a prázdný hrob, boli dôvodom, přečo v Něho, 
ako svojho Pána a Spasiteľa uverili aj zbožní Židia v deň, keď bolo evangelium poprvý krát verejne 
hlásané: 

Skutky apoštolské 2:22 "Izraelité, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, toho muže, kterého mezi vámi 
Bůh prokázal divy, zázraky a znameními, které skrze něho Bůh dělal uprostřed vás, jak sami 
víte, 
23 toho jste, vydaného z Božího uloženého rozhodnutí a předzvědění, vzali a zabili ukřižováním 
skrze ruce bezbožníků. 
24 Bůh ho [ale] vzkřísil a zprostil bolestí smrti, protože nebylo možné, aby ho držela ve své moci. 
32 Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. 
36 Ať tedy ví s jistotou všechen dům Izraele, že Bůh ho učinil Pánem a Kristem - toho Ježíše, kterého 
jste vy ukřižovali." 
37 A když [to] slyšeli, byli zasaženi v srdci  a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, 
bratři?" 
38 Petr jim tedy řekl: "Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění  
hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. 
41 Ti, kteří ochotně přijali jeho slova, tedy byli pokřtěni. V ten den se připojilo okolo tří tisíc duší 

Ježiš od ľudí nevyžiadoval slepú vieru v seba, ale ponúkal im dôkazy, že on je Boží Syn, že On 
je jedno s nebeským Otcom:

Jan 5:36 Já mám ale větší svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Samotné 
skutky, které dělám, svědčí o mně, že mě poslal Otec. 

Jan 5:39 Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ona svědčí o mně. 

Jan 8:17 A ve vašem Zákoně je napsáno, že svědectví dvou lidí je pravé. 
18 Já svědčím sám o sobě a Otec, který mě poslal, svědčí o mně." 

Jan 14:8 Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce a [to] nám stačí." 
9 Ježíš mu řekl: "Tak dlouhý čas jsem s vámi a nepoznal jsi mě, Filipe? Kdo viděl mne, viděl Otce; jak 
to, [že] tedy říkáš: ‚Ukaž nám Otce'? 
10 Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám od sebe, 
ale Otec, který ve mně přebývá, on dělá ty skutky. 
11 Věřte mi, že já [jsem] v Otci a Otec ve mně; alespoň kvůli těm samotným skutkům mi věřte." 

Lukáš 24:44 Tehdy jim řekl: "Toto [jsou] slova, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi, že 
se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, [v] Prorocích a [v] Žalmech." 



Ktora  viera  Ti  pripadá  rozumnejšia?  Že  Písmo,  autorita  ktorého  bola  potvrdená  najvätším 
zázrakom – zázrakom vzkriesenia Ježíša Krista -  vraví pravdu o jeho zázrakoch a Božstve? Alebo, že 
klame?

V detailoch Ťa odkážem na články na www.viravboha.cz sekcie Hledání Boha,  Hledání víry, 
Hledání pravdy a Prednášky.

78. Prečo vlastne existuje nejaké nebo a peklo? 

Prečo vlastne    existuje   nejaké   nebo   a  peklo?   

1) Pretože Boh dal človeku slobodnu vôľu sa rozhodovať. 

2)  Pretože člověk něžije vo vzduchoprázdnu,  ale vo svete  v ktorom platí  Boži poriadok a 
zákony – duchovné aj fyzické.   

Pokiaľ dodržuješ Božie fyzikálné zákony, žiješ. Pokiaľ ich porušíš hrubým zpôsobom (napr. 
ignoruješ  gravitáciu,  zotrvačnosť atď.), zomrieš. Za porušenie fyzických, alebo fyzikálných zákonov, 
ktoré dal Boh, je v niektorých prípadoch trest smrti. Fyzická smrť znamená oddelenie ducha a tela. 
Duch sa vracia k Bohu, zatiaľ čo telo do země. 

Boh však dal aj duchovné zákony. Jedným z nich je, že trestom za hriech je smrť. Aj duchovná 
smrť znamená oddelenie, a to ducha človeka od všemohúceho Boha. 

Římanům 6:23 Neboť odplatou za hřích [je] smrt, ale Božím darem [je] věčný život v našem Pánu, 
Ježíši Kristu. 

3) Pretože Boh nás miluje a obetoval sám seba za naše hriechy, abysme boli očistení od našich 
hriechov, ktoré nás oddeľujú od svätého Boha a mohli s ním žiť na veky: 

Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, 
nezahynul, ale měl věčný život. 

4) Pretože Boh je spravedlivý a musí potrestať hriech. Hriechy tých ľudí, ktorí prijali  Ježiša za 
svojho Pána  a Spasiteľa, už boli potrestané, a to na Ježišovom tele. Tí, ktorí odmietajú Ježíša, budu 
potrestani sami za svoje hriechy oddelením od svätého Boha na veky. 

Ježíšovo vzkriesenie je dôkaz, že Boh bude súdiť ľudí:

Skutky apoštolské 17:30 Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní přikazuje lidem, aby všichni 
všude činili pokání, 
31 protože určil den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého [k tomu] ustanovil, [o  
čemž] podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých." 

V detailoch Ťa odkážem na články na www.viravboha.cz sekcia Prednášky.



79. Prečo tu vlastne sme? 

Prečo tu vlastne sme? Čo tu robíme a ako sme sa sem dostali? Kam smerujeme?  Písmo vraví, 
že človeka stvoril Boh k svojmu obrazu. Účelom našej existence je hľadať a nájsť Boha, teda nájsť  
správný vzťah s Bohom, v ktorom On je našim milujúcim Otcom (obetoval sa za nás v osobe Ježiša) a 
my  sme  Jeho  milujúcimi  deťmi  (poslúchame  Ho).  Pretože  Boh  určil  deň,  keď  bude  všetkých 
spravedlivo súdiť.

Skutky apoštolské 17:24 Bůh, který stvořil svět i všechno, co je v něm, ten, který je Pánem nebe i 
země, nebydlí v chrámech udělaných rukama. 
25 Ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval, protože on dává všem život i dech 
i všechno. 
26 A učinil z jedné krve celý lidský rod, aby přebývali na celém povrchu země; vyměřil [jim] uložené 
časy a hranice jejich přebývání, 
27 aby hledali Pána, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt [ho], ačkoli není daleko od žádného z 
nás. 
31 protože určil den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého [k tomu] ustanovil, [o  
čemž] podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých." 

Zem nepotrvá večne. Boh pre nás pripravil nebeské kráľovstvo už od založenia sveta. Zem   je 
teda miesto k rozhodnutiu, či sa chceme stať prostrednictvom Ježiša Božími deťmi a žiť s Bohom na 
veky v Jeho nebeskom kráľovstve po poslednom súde,  alebo či  chceme Boha odmietnuť.  Každé z 
týchto rozhodnutí obnáša dôsledky pre našu večnosť.

2 Petrův 3:9 Pán neotálí s [naplněním svého] slibu, jak si někteří myslí, ale je k nám trpělivý, neboť 
nechce, aby někteří zahynuli, ale aby všichni došli k pokání. 
10 Pánův  den  však  přijde  jako  zloděj  v  noci.  V ten  [den]  nebesa  s  hřmotem pominou,  živly  se 
rozplynou žárem a země i [všechny] výtvory na ní budou spáleny. 
11 Když se tedy všechno [má] rozplynout, jací musíte být ve svatém chování a zbožnosti vy, 
12 kdo očekáváte a spěcháte k příchodu Božího dne,  pro nějž se nebesa rozplynou ohněm a živly 
roztaví žárem? 
13 Podle jeho zaslíbení však očekáváme nová nebesa a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost. 

Matouš 25:34  Potom Král řekne těm po své pravici: ‚Pojďte vy, kdo jste požehnaní od mého Otce, 
přijměte za své dědictví to království, které je pro vás připraveno od založení světa. 

Matouš 25:41 Těm po levici však tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je 
připraven pro ďábla a jeho anděly, 

Filipským 3:20 Naše občanství je ovšem v nebesích, odkud také očekáváme Spasitele - Pána Ježíše 
Krista. 

80. Ako sa člověk môže stať kresťanom a byť spasený Bohom?

Ako sa člověk môže stať kresťanom a byť spasený Bohom? 

I.) Tým, že je mu hlásano Božie slovo, ktorého jádrom je Kristovho evangelia a On uverí, že 



Ježiš Kristus zomrel za jeho hriechy, vstal z mrtvých, je jeho Pánom a Spasiteľom:

Římanům 10:17 Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Boží.

Římanům 1:16 Nestydím se totiž za Kristovo evangelium, neboť je [to] Boží moc ke spasení každého, 
kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. 
17 Neboť v něm je zjevena Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: "Spravedlivý pak bude žít z 
víry." 

1 Korintským 15:1  Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám kázal, které jste přijali a v 
němž stojíte, 
2  skrze něž také docházíte spasení (pokud se držíte slova, které jsem vám kázal - jinak byste uvěřili 
nadarmo). 
3 Předal jsem vám totiž především to, co jsem také přijal: že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem 
4 a že byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem 

II.) Tým, že na podklade viery v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa, urobí člověk to, čo stanovil 
Boh v Písmu, aby mohol prijať Boži dar spásy:

Povšimni si zbožných Židov, ktorí uverili v Ježíša (boli zasiahnuti v srdci) a pýtali sa apoštolov, 
čo majú urobiť, ako majú vzývať meno Pána, aby boli zachráneni: 

Skutky apoštolské 2:14  Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Muži judští a 
všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně:
16 Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
17 'A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše 
dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.
21 a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.'
22 Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, 
divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte.
23 Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.
24 Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.
36  Ať tedy ví s jistotou všechen dům Izraele, že  Bůh ho učinil  Pánem a Kristem - toho Ježíše, 
kterého jste vy ukřižovali." 
37 A když [to] slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, 
bratři?" 

Apoštol Peter inšpirovaný Duchom Svätým, im povedal, že majú urobiť toto, aby vzývali méno 
Pána ku spáse svojich duší: 

Skutky apoštolské 2:38 Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše 
Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.

Čo mali urobiť?

1) kajať sa zo svojich hriechov, doslova,  obrátiť sa,  zmenit  svoj život,  naďalej už nežiť v hriechu 
(neklamať, atd.)
2) vyznať Ježiša ako Pána (je to súčasťou vzývania mena Pána v Skutkoch 2:21 a násl.,  tiež viz. 



Rímanom 10:9)
3) dať sa pokrstiť v meně Ježiša na odpustenie hriechov (grécky: baptizo = ponoriť /do vody/, viz. tiež 
napr.  Marek 16:16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.)

Ak  príjmeš  Boži  dar týmto  Bohom  stanoveným  zpôsobom,  tak  máš  kresťanskú  vieru,  si 
kresťanom, Boh Ti odpustí Tvoje hriechy a príjme Ťa za svojho syna. 

Tým dáš Bohu najavo, že ho miluješ celým svojim srdcom (emocie), celou svojou dušou a  
celou svojou mysľou (rozum), protože Boha milujeme tým, že konáme jeho vôľu:
 
Matouš 22:37  On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a 
celou svou myslí.'

Jan 14:21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat 
můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat."
23 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; 
přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24 Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě 
poslal.

81. Ako prekonať pochybnosti o Bohu?

Ako prekonať pochybnosti o Bohu? Tým, že budeš hľadať odpovede na svoje otázky v Božiom 
slove zapísanom v Biblii, nie v knihách, ktoré majú svoj pôvod u omylných ľudí. Tým, že sa budeš 
kajať zo svojích hriechov, keď sa ich dopustíš. Tým, že se budeš modliť k Bohu o pomoc.  Tým, že  
budeš premýšľať o Božiom slove a žiť podľa jeho rad svoj život. Tým, že vložiš svoju dôveru v Boha:

Žalmy 23:1 Žalm. Davidův. Jahve je můj pastýř, nic mi nechybí.
2 Na palouky svěží trávy mě vyvádí. Vede mě k vodám, kde mohu odpočívat,
3 tam mi posilňuje duši;  vodí mě po stezkách spravedlnosti  pro své jméno.
4 I kdybych procházel temnou roklí,  žádného zla se nebojím, vždyť tys mi nablízku;  je tu tvá hůl, tvá 
berla pastýřská, ty jsou má útěcha.
5 Stůl pro mě strojíš  tváří v tvář mým protivníkům;  hlavu mi mažeš vonným olejem,  má číše přetéká.
6 Ano, zahrnuje mě přízeň a dobrota  po všechny dny mého života;  mým příbytkem je Jahvův dům  na 
dlouhé, předlouhé časy. (Jeruzalémská Bible)

Božia cesta je veľmi úzká a vyžiaduje si veľa odvahy a odhodlania:

Matouš 7:14 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Večný život s Bohom však za to stojí:

Matouš 25:31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
32 a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje 
ovce od kozlů,
33 ovce postaví po pravici a kozly po levici.
34 Tehdy řekne král těm po pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám 
připraveno od založení světa.



v Kristovi
Robert Hodanko
26.04.2012


