
MÁ ČLOVĚK 

NADĚJI ? 

 
Římanům 8:19-21  Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a 
čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. 
Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne vlastní 
vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však 
naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z 
otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí 
Božích. 
 
Bůh dává všem lidem šanci na záchranu svého 
života. Člověk má na své rozhodnutí 70 až 80 let, 
pak umírá. Všechno co může učinit pro svoji 
záchranu, může učinit jedině ve svém těle v čase 
pozemského života. Po smrti už není žádná 
možnost se napravit. Není žádný očistec, není 
žádná možnost vrátit se na zem a činit dodatečně 
nápravu a pokání ze svých hříchů.  Člověk má jen 
jeden pozemský život v tomto smrtelném těle a pak 
následuje věčnost bez konce. Dokud člověk žije, 
má naději a může se rozhodnout, zda bude 
v budoucnu žít v dokonalém, harmonicky 
uspořádaném duchovním světě, bez násilníků, 
vrahů, lhářů, podvodníků, bez všech, kteří se 
dopouštějí zla, bez vlivu démonů a bez vlivu satana 
a padlých andělů, nebo bude přebývat v temných 
místech podsvětí a pak po posledním Božím soudu 
v hořícím jezeře. Bůh je spravedlivý a nikomu 
nestraní. Každý, kdo se rozhodne hledat pravdu o 
své budoucnosti a o své naději na věčnost, 
přispěchá Bůh na pomoc.  
 
Matouš 7:8  Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo 
hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 
 
Bůh není od nikoho daleko, ale pouze těm lidem, 
kteří Ho hledají, se dává poznat. Člověk může 
prožít svůj život i bez Boha, protože na zemi jsou 
vytvořeny podmínky pro všechny. Rozdíl je v tom, 
že když žijeme bez víry v Boha a bez Jeho přízně, 
pak jsme bez Boží ochrany a doléhají na nás 
veškeré následky prokletého světa. Bůh proklel tuto 
zemi a odsoudil ji k zániku, kvůli hříchu člověka.  
 
Genesis 3:17  Adamovi řekl: "Uposlechl jsi hlasu své 
ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal 

jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý 
svůj život z ní budeš jíst v trápení. 
 

 
 
Z tohoto prokletého stavu se člověk může dostat 
jedině tak, že se smíří s Pánem nebe i země a 
přijme Boží spravedlnost a Boží zákony a pravdy. 
Bůh se obrací k těm, kteří hledají pomoc a kteří 
chtějí žít ve spravedlivé společnosti. Kdežto ti, 
kteří se bouří proti Bohu a Jeho vůli, páchají zlo – 
budou ze země vymýceni. 
 
Žalmy 34:16-19  Oči Hospodinovy jsou obráceny k 
spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své 
ucho. 
Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům 
zla, vymýtí ze země každou památku po nich. 
 Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení 
je vysvobodil. 
Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, 
zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. 
 
Pro záchranu člověka Bůh učinil vše, co mohl. 
Poslal na svět svého Jednorozeného Syna Ježíše 
Krista, aby každému dal stejnou šanci. 
 
 Jan 3:16  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. 
 



Tato naděje stále trvá. Jsme v probíhajícím čase 
Boží milosti, která se začíná pomalu uzavírat 
naplněním určitého počtu lidí z pohanských 
národů, kteří se v následujících letech ještě pokoří 
před svým Stvořitelem a přijmou osobně Ježíše 
Krista Nazaretského za svého Spasitele a Pána. 
Rozhodující slovo v dějinách lidstva má Ježíš 
Kristus Nazaretský. Jemu byla dána veškerá moc 
na nebi i na zemi.  
Tato naděje stále trvá, dokud Otec nepošle na zem 
svého Syna Ježíše Krista, aby se ujal vlády na zemi 
na dobu 1000 let. Tehdy nastane první soud nad 
světem, kdy Bůh podle svého slova vymýtí 
všechny pachatele zla a vymýtí také každou 
památku po nich. Proto je třeba využít tento čas 

k nápravě, k obrácení se k Ježíši Kristu o pomoc, 
obrácení se od nevěry k víře v Božího Syna Ježíše 
Krista.  
Naději má jen ten, kdo ještě žije. Využij svůj 
svěřený čas a využij tuto Boží nabídku k tomu, aby 
ses mohl zařadit k Božím dětem, které se znovu 
vrátí na tuto zemi ve slávě a moci, tak jak to 
předpovídá Boží slovo.  Vládu na zemi předá Ježíš 
Kristus spravedlivým lidem, ne zlým.  
Přemýšlej o naději, kterou ti nabízí Boží Syn Ježíš 
Kristus.  
 
Marek 8:36  Co prospěje člověku, získá-li celý svět, 
ale ztratí svůj život? 

 (JK) 
  

 

Fotbalová superstar 
HOVOŘÍ O JEŽÍŠI VE VYSÍLÁNÍ BRAZILSKÉ TV 
 

Ricardo Izecson dos Santos 
Leite, známý po celém 
světe pod přezdívkou 
„Kaká “ nedávno promluvil v 
hlavním vysílacím čase k 
miliónům diváků brazilské 
televize. Hovořil o své víře. 
 
Když si v listopadu 2008 Brazilci pustili 
své televize, slyšeli tam, jak jejich národní 
fotbalový hrdina hovoří o naději a víře 
v Ježíše Krista. Ricardo Izecson dos Santos 
Leite je světoznámý záložník,  který hraje 
za prestižní italský klub a také za 
brazilskou národní reprezentaci. Tentokrát 
měl hlavní úlohu „při výkopu“ v televizním 
programu Minha Esperança Brasil – Moje naděje 
Brazílie. Jedná se o třídenní televizní kampaň, 
sponzorovanou Evangelizační asociací Billyho 
Grahama (BGEA).  
„Opravdu si nedokážu představit svůj život bez 
Krista“, řekl Ricardo v televizi. „Všechno, čeho 
jsem dosáhl, všechno, co Bůh udělal v mém životě 
se stalo na základě toho, že měl Bůh se mnou svůj 
plán a záměr“ pokračoval. „Bible říká, že Bůh pro 
nás udělá víc než si myslíme, nebo si dokážeme 
představit. A právě tak to bylo se mnou. Kdyby 
v mém životě nebyl Bůh, potom by můj život nebyl 
takový jaký je.“ 
Šikovné nohy a fenomenální schopnosti na hřišti 
přinesly Richardovi mnoho mezinárodních ocenění, 
včetně prestižní francouzské trofeje Ballon d’Or 

(Zlatý míč) a ceny FIFA Nejlepší fotbalista roku. 
Časopis Time zařadil Richarda mezi 100 
nejvlivnějších lidí světa v kategorii „Hrdinové a 
průkopníci.“  
Ve vysílání Ricardo řekl celému národu, že se nic 
na světě nevyrovná pokoji, který přichází skrze 
poznání Krista a skrze práci pro Něho.  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: časopis Logos 

„V roce 2007 jsem byl 
zvolený nejlepším 
fotbalistou světa. Byla 
to pro mě velká pocta. 
Ale největší poctou je, 
že mohu sloužit Ježíši 
Kristu, protože On mi 
dává naději.“ 


