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Bůh se dá poznat těm, kdo milují pravdu.
Žádný člověk si nezaslouží nebe. Po hříchu Adama žijí lidé v prokletí a pod vládou hříchu a
smrti. Nebe je otevřené pro ty, kteří vírou přijímají Ježíše Krista za svého Spasitele.
Ezechiel 18:20 Duše, která hřeší, ta umře; syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec
nebude pykat za nepravost synovu; spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na
svévolníkovi.
1 Korintským 6:9 Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království?
Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,
10 ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
11 A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve
jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha.
12 `Všechno je mi dovoleno´ - ano, ale ne všechno prospívá. `Všechno je mi dovoleno´ - ano,
ale ničím se nedám zotročit.
13 Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však
není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo.
Bůh rozhodl o existenci lidstva - bude postaveno před Jeho soud.
Zjevení Janovo 20:12 Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny
knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů
zapsaných v těch knihách.
13 Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle
svých činů.
14 Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero.
15 A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.
O nebi a pekle bylo napsáno spoustu knih, některé knihy jsou vymyšlené a nepravdivé, i
některá svědectví jsou falešná. Jediný obraz o nebi a pekle nám dává Boží slovo. Kdyby nebyl
život po fyzické smrti, nemělo by smysl někoho vést k pokání a k obrácení, protože když není
Boží soud, pak proč by lidé měli žít spravedlivě a poctivě? V tom případě ti, kteří nejvíce kradli
a žili na úkor druhých, by byli na tom nejlíp. Tak uvažuje bezbožný svět.
Žít a užít.
Jsi obrazem Božím pro lidi ve světě (Bůh nás stvořil k obrazu svému)
Křesťané vytvářejí obraz o Bohu. Jak se chovají křesťané na veřejnosti, tak posuzují nevěřící
lidé Boha. Nevěřící nemají jiný příklad o Božích vlastnostech než takový, jakým jim poskytnou
věřící lidé. Svět má vidět ve věřících obraz neviditelného Boha. Ježíš řekl, abychom svítili jako
hvězdy lidem.
Matouš 5:9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
11 Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli
mně.
12 Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i
proroky, kteří byli před vámi.
13 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není,
než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
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16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci
v nebesích.
Božím záměrem je záchrana lidí. Nebe je stále otevřené a lidé nevidí tuto možnost, protože
mnohým je Bůh skryt. Bůh se skryl před lidmi po hříchu Adama a Evy a od té doby mají lidé
problém.
Dává se poznat těm, kdo milují pravdu a hledají ji.
Pána Ježíše Krista nepoznáš tím, že svými schopnostmi přijdeš na to, že existuje Bůh.
Tajemství věčného života je lidem skryté do doby dokud nezačnou hledat pravdu.
Ježíš řekl:
Jan 8:32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."
Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než
skrze mne.
Z lidského hlediska nikdo nemůže říct, že ze své přirozenosti poznal Boha.
Satan pracuje 24 hodin denně, aby lidem zastřel pravdu.
Oslepuje lidi lží.
2 Korintským 4:3 Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k
záhubě.
4 Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy
Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
2 Tesalonickým 2:9 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná
znamení a zázraky
10 a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali
pravdu, která by je zachránila.
11 Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
Musíš bezpodmínečně milovat pravdu a hledat ji, pak se ti dá Bůh poznat.
1. Kdo zkoumá pravdivě život ve světě, v přírodě, přijde k zjištění, že existuje Bůh.
Pavel apoštol zjevuje základní pravdy o existenci Boha
Římanům 1:18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří
svou nepravostí potlačují pravdu.
19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé
přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
21 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je
zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
Toto první poznání je na základě přemýšlení o Božím stvoření, když lidé zkoumají přírodu, pak
zjistí, že jsou tam takové souvislosti a návaznosti na sebe, že to musela vytvořit vyšší
inteligence. Žádný člověk není stejný - každý je originál a přesto jsme si podobni. Žádný list na
stromech není stejný, ale jsou si podobné, žádná sněhová vločka není stejná. Toto jsou zázraky,
které lze zkoumat. Toto poznání ještě nevede k uznání a uvěření v Ježíše Krista, jen k poznání,
že existuje Bůh.

3
Další dva způsoby mohou vést k zjevení Ježíše Krista, k víře a k obrácení a záchraně člověka
2. Nadpřirozené zjevení, že se ti zjeví samotný Pán, tak jako apoštolovi Pavlovi na cestě do
Damašku. Takovéto zjevení dostali nejdříve Adam s Evou, Mojžíš, Abraham, apoštolové kterým se Pán dal poznat a další Boží lidé napsaní v bibli.
3. Na základě svědectví těch, kteří už pravdu poznali.
Většině lidí se nezjeví Boží anděl, nebo samotný Ježíš Kristus. Většina populace slyší svědectví
lidí, kteří poznali Ježíše Krista a uvěřili v Něj.
Úkol křesťanů je přinést lidem plné evangelium Ježíše Krista - mají zjevovat živého
vzkříšeného Ježíše Krista. Není naším úkolem zkoumat všechny přírodní vědy a dokazovat
existenci Boha na základě znalostí světa a přírodních věd. Může to být jen dodatečné potvrzení,
ale nepřinese to většinou obrácení lidí, protože člověk duchovně zastřený (duchovně mrtvý)
bude argumentovat proti tomu.
Zjevení o Ježíši Kristu mohou přinést lidem jedině ti, s kterými je Duch svatý.
Nejde zjevovat nadpřirozené věci z vlastního rozumu. Ve svém těle a ve své duši nic
nadpřirozeného nenajdeš. Tvé uvažování a jednání před poznáním Pána Ježíše Krista je vždy
tělesné a duševní a nemůžeš ani jednat jinak. Mnoho lidí si věci nadpřirozené vysvětluje jako
záhady, které se někdy objasní vědeckými metodami.
Lidé, kteří byli v nebi i v pekle stejně nepřesvědčili lidi na zemi, že tato místa existují.
Jedna žena svědčila, že tam viděla mladíka v hořícím ohni a on žadonil o vysvobození, ale Pán
mu řekl: "za svého života na zemi jsi měl možnost se zachránit, teď už je pozdě". Jeho problém
nebyl v tom, že by nemohl být zachráněn, jeho problém byl v tom, že odmítl záchranu - odmítl
Ježíše Krista poznat a pokořit se před ním, vyznat svůj hřích a uvěřit v Něj. Je příklad v písmu
o boháči a chudáku Lazarovi. Lazar byl přenesen do nebe, boháč do pekla.
Lukáš 16:24 Tu zvolal: `Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň
špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.´
25 Abraham řekl: `Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a
Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš.
26 A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže odtud k
vám ani překročit od vás k nám.´
27 Řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu,
28 neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk.´
29 Ale Abraham mu odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!´
30 On řekl: `Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání.´
31 Řekl mu: `Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z
mrtvých.´"
Ten příběh ukazuje, že kdo nechce, nepřesvědčí ho žádné svědectví, ani svědectví vzkříšených
lidí z mrtvých.
Odpadnutí hrozí všem. I když jsi věřící a teď věříš v Ježíše Krista, to ti ještě nezaručuje, že
budeš věřit i v příštích letech, do příchodu Pána Ježíše Krista na zem, nebo až do odchodu z
tohoto světa.
Tvoje záchrana je přímo závislá na tvoji víře teď, zítra, i pozítří a až do konce tvého života.
Když máš víru dnes, musíš pracovat na tom, abys ji měl i zítra. Ďábel stále vyvrací tvoji víru a
snaží se tě oddělit od Pána Ježíše Krista.
Víru musíš budovat a nespoléhat na počáteční uvěření. Kdo nepracuje a nenese ovoce, o svoji
víru přijde. Je to stejné jako s tvým zdravím, pokud o něj nepečuješ, můžeš o zdraví přijít.
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Tak jako s tvým tělem, pokud se nehýbeš, zakrníš a zůstaneš jen sedící, nebo ležící člověk.
Proto je řečeno, že máš být aktivní - buď solí a světlem světu. Když vydáváš svědectví,
tvoje víra se posiluje, když se modlíš za nemocné tvoje víra roste.
Každý může po znovuzrození a pokřtění ve vodě uzdravovat nemocné a vyhánět démony.
Rozdíl je jen v tom, že někteří to dělají a jiní ne. Proto Pán působí s těmi, kteří to dělají. Nemají
jiného Ducha svatého, než máš ty. Jen v tobě Boží duch je v nečinnosti a u jiných Duch svatý
skrze ně pracuje.
Navíc hrozí křesťanům když budou vlažní, že odpadnou od Pána vlastní vinou.
Zjevení Janovo 3:14 Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen,
svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího:
15 "Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16 Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
17 Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a
nuzný, slepý a nahý.
18 Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses
oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19 Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a
budu s ním večeřet a on se mnou.
21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem
na jeho trůn.
22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."
Dnešek ještě není záruka, že tu budeš příští rok, pokud neposlechneš Boží výzvu.
Když sůl ztratí slanost - pak po ní lidé šlapou a neváží si ji. Věřící nesmí ztratit nadšení, radost,
lásku. Únava, deprese, smutek, rezignace je známka ztráty víry a kontaktu s Duchem svatým.
Nebuď jen pozorovatelem dění, ale ovlivňuj svět kolem sebe.
My jsme budoucí králové a kněží, jsme Boží děti a máme zaslíbení nebeského království.
Věci, které nejsou vidět existují. Ani začínající život nového dítěte není vidět. Děje se skrytě, je
to velké tajemství.
Bůh o tobě věděl dříve než ses narodil.
Jeremjáš 1:4 Stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
5 "Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil
jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka."
Žalmy 139:14 Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen,
obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.
15 Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v
nejhlubších útrobách země.
16 Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely,
dřív než jediný z nich nastal.
Bůh také ví jak bude vypadat svět v roce 2018. Myslíte si, že byl šokován, když lidé poprvé
vkročili na Měsíc? Všechny věci, které dnes máme jsou jen proto, že se Pán slitoval a odkryt
tajemství hmoty a energie některým lidem a proto využíváme elektřinu, auta, umíme vyrobit
různé věci, dokonce máme zjevenou pravdu o jaderné energii o základech hmoty. Kdyby to
Bůh nechtěl zjevit lidem, dodnes vláčíme pluh za dobytkem.
On je tvůrce veškeré hmoty a všeho živého. Lidé jsou pyšní na to, co vymysleli. Ve skutečnosti
jim to bylo Bohem odkryto, když zkoumali přírodu a tajemství vesmíru a hmoty.
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Nejsi tu náhodou, jsi tady proto, že Pán tě tu chtěl mít. Přesto nemanipuluje tvůj život a dívá se
na tebe, jak se rozhodneš - uvěříš, neuvěříš.
Rozhodni se pro Něj, nepochybuj a získáš věčný život.
KJ

