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Reinhard Bonnke-kazatel  24. září v Brně! 
„Čteme v Bibli s údivem a radostí, že Duch Svatý byl již v 
Biblických dobách. On je věčný Duch, je stále stejný. 
On je podstata naší křesťanské víry, kterou nám zvěstovalo 
evangelium. Bez Něj nefunguje žádné křesťanství. On je 
naplněním toho, v co věříme. On je Bohem v akci tady na 
Zemi. Z toho vyplývá, že křesťanství je nadpřirozená víra. 
Jiné než nadpřirozené evangelium je jako prázdná 
skořápka.“                                                                     
_   _                                                                                                                _                                                                                                   

Chuck Norris 

 
 
Vlastním 
jménem 
Carlos Ray 
Norris Jr.   
Je  6- ti 
násobným 
mistrem 
světa 
v karate 
(1968-
1974). 
Herec 
akčních 
filmů a 
seriálů. 
V ČR znám 
díky seriálu 
Walker, 
Texas 
Ranger 
(1993-
2001);  
a o 
posledních 
vánocích 
v reklamě 
na  
T-mobile.  
 
Přes to všechno, co dokázal, považuje za svůj 
největší úspěch, že je křesťan - věrný následovník 
Ježíše Krista. 
Má  71 let, je aktivní křesťan, otec pěti dětí, autor 
knih s duchovní tématikou. Je kreacionista, věří 
tedy, že náš svět nevzniknul evolucí (náhodným 
dlouhodobým vývojem), ale stvořil ho Bůh. 
Vytvořil vlastní bojové umění, které kromě chvatů 
učí jeho vyznavače i osobní filozofii. 
 
 

 
 
Co o něm asi nevíte: 
Měl velice těžké dětství. Jeho otec byl násilnický, 
alkoholik. Chuckova matka i s jeho sourozenci od 
jeho otce odešla.  
„Byl jsem odmala tichý, introvert a neatletický typ. 
Lidé tomu těžko věří, ale když nevyrůstáte s otcem 
po boku, jste tichý. Neúčastnil jsem se žádného 
sportu.“ 
Ve 12 letech uvěřil v Ježíše Krista, ale nežil tak jak 
by se Bohu líbilo. 



Po střední škole se dal k armádě a stal se letcem 
první třídy. Sloužil v Koreji, kde se učil judo a 
další bojová umění. „Bojová umění byla opravdu 
první věcí, kterou jsem dokončil a získal titul 
odborné způsobilosti.“ 

 
 

V roce 1968 získal titul mistra světa v karate a 
udržel jej až do roku 1974. 
Když mu bylo 34 let, skončil s aktivní sportovní 
kariérou a věnoval se výuce bojových umění.  
Dával i soukromé lekce. Jedním z jeho slavných 
žáků byl herec Steve McQueen, který Norrise 
přemluvil, aby to zkusil u filmu. 
Do filmového zákulisí poprvé nahlédl, když se jako 
odborný poradce na karatistické scény účastnil 
natáčení kriminálního snímku Demoliční četa. Své 
schopnosti a 
zkušenosti 
plně uplatnil 
před filmovou 
kamerou až po 
boku Bruce 
Leeho v jeho 
posledním 
kung-fu filmu 
Drak přichází.  
 
Roku 1990 založil nadaci Kickstart (Nastartovat). 
S pomocí prezidenta G. Bushe zrealizoval program 
učící bojová umění 150ti rizikovým studentům ve 
škole v Houstonu, Texas. Od té doby se program 
rozšířil do 30ti škol s více než 4200 aktivními 
účastníky. „Pracujeme s dětmi, které sešly na 
špatnou cestu, které už dostaly minimálně dvě rány, 
děti které nemají svůj dobrý start. A náš program 
buduje silné, morální charaktery naší mládeže, to je 
pro nás zpětná odměna.“ 

Kromě učení se dovednostem bojových umění, 
dostávají studenti porci Biblických zásad. „Bojové 
umění je filozofie, do jisté míry podobné 
s biblickými zásadami.  
 

„Víš, když se pokoušíš něco dělat bez 
Boha- což jsem dělal mnoho let během 
mé filmové kariéry – a i přes to, že 
jsem byl úspěšný, byl jsem velmi 
nešťastný. V mém srdci byla obrovská 
díra. Potkal jsem svou manželku a 
znovuobnovil vztah k Bohu a všechno 
se obrátilo k dobru a udělalo „Walkera“ 
mnohem úspěšnějšího a mě mnohem 
šťastnějšího.“  
(Pozn. Seriál Walker, Texas Ranger 
získal ocenění v roce 1998 za nejlepší 
Epiphany křesťanský program. Na víře 
založené epizody byly nejvíce 
sledované a ohodnocené díly.) 
 
 
 
„Byl jsem na obou stranách 
cesty, byl jsem tam bez Boha a 

s Bohem. A věřte mi, že je mnohem 
hodnotnější, prospěšnější a naplňující, 
když Bůh je na vaší straně." 
 
 
 
Vtipy (tzv. údajná „fakta“) o Chuckovi  a jeho 
komentář k nim: 
             
Teorie evoluce neexistuje, existuje pouze seznam 
živočišných druhů, které nechal Chuck Norris 
přežít. 
 „Je to vtipné.  Ale co si doopravdy myslím o 
evoluci: Není to reálné. Není to způsob, jakým 
jsme se sem dostali. Popravdě, život, který vidíš na 
této planetě je doopravdy jen seznamem stvoření 
Boha, kterým dovolil žít. Nejsme stvoření náhody. 
Nejsme nehodou. Je tu Bůh, Stvořitel, který stvořil 
tebe a mě. My jsme byli stvořeni k Jeho obrazu, 
který nás odlišuje od veškerého ostatního tvorstva.“ 
          
Slzy Chucka Norrise léčí rakovinu. On ale 
neplakal. Nikdy. 
„Byl muž, jehož slzy mohly vyléčit rakovinu nebo 
jiné nemoci, zahrnující i skutečnou příčinu všech 
nemocí- hřích. Jeho krev to učinila. Jeho jméno je 
Ježíš, ne Chuck Norris. Jestliže tvá duše potřebuje 
uzdravení, recept, který potřebuješ, nejsou slzy 
Chucka Norrise, ale Ježíše.“ 
 
     

               zdroj: internet, připravila LB 

Po boku Bruce Leeho v kung-fu filmu Drak přichází 

Natočil přes 20 akčních filmů 


