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Poznáte pravdu a pravda vás u činí 
svobodnými .  Jan 8:32  
 
Nejdůležitějším úkolem člověka je poznávat 
pravdu a následovat pravdu. Bůh je zdrojem 
pravdy a Ježíš řekl, že přišel, aby zmařil činy 
ďáblovy a vydal svědectví pravdě. Řekl: Já 
jsem ta cesta, pravda i život. 
Proč je pravda tak důležitá. Bez Boží pravdy 
člověk zahyne a nemůže být zachráněn. Podle 
vyjádření všemohoucího Boha, nemůže být 
zachráněn žádný člověk, který nemiluje 
pravdu a libuje si ve lži. 
 
Boží slovo zjevuje, že v poslední době 
vyvstanou lživí učitelé a proroci, kteří budou 
svádět lidi ke lži, aby neuvěřili pravdě a 
nemohli se zachránit z věčné smrti. 
 
a všemožnou nepravostí bude svád ět ty, 
kdo jdou k záhub ě, nebo ť nepřijali a 
nemilovali pravdu, která by je zachránila .   
2. Tesalonickým 2:10  
 
Život ve lži je podle vyjádření všemohoucího 
Boha život pod vládou satana, protože on je 
nazván otcem lži. Kdo nechce přijmout pravdu, 
kterou zjevil lidem Ježíš Kristus Nazaretský, 
žije stále v odsouzeném stavu a v okamžiku 
své smrti padá do propasti pekla. Bůh 
ustanovil zákony a podle Boží pravdy bude 
každý člověk souzen. Pravidla a zákony 
stanoví majitel vesmíru, ten, kdo má absolutní 

moc a tím je Bůh. Bůh Otec svěřil veškerou vládu 
a moc nad celým vesmírem svému Synu Ježíši 
Kristu a ten bude soudit lidi podle své pravdy. 
Ježíš p řistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá 
moc na nebi i na zemi. Matouš 28:18  
Nebeský Otec nebude nikoho soudit, ale veškerý 
soud svěřil svému Synu Ježíši Kristu. 
Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do 
rukou Synovi  Jan 5:22  
 

Neustále probíhá boj mezi pravdou a lží. Lež 
používá všechny nečisté a zákeřné prostředky 
k oklamání lidí. Lidé přijímají lež mnohdy proto, že 

Pontský Pilát dostal odpověď od Ježíše: "Já jsem se proto 
narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví 
pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." 



jim to více vyhovuje. Když chce např. muž 
zakrýt manželskou nevěru, tak mu vyhovuje 
lež. Když chce zloděj zakrýt krádež, pak se 
také uchyluje ke lži. Soudy musí prokázat vinu, 
nebo nevinu na základě svědectví a důkazů. 
Tento stav – život ve lži dokazuje, že lidé, kteří 
nemilují pravdu, chtějí beztrestně vykonávat 
skutky zla. Velmi se mýlí ti, kteří si myslí, že se 
na jejich zlé skutky nepřijde. Na tomto světě 
se dá celkem dobře do určité míry žít ve lžích, 
podvodech, nevěrách, krádežích atd. Boha 
však nikdo neoklame. 
Pravda je to, co není skryté. Když chce člověk 
skrývat hřích, pak nežije v pravdě. Hřích se 
musí vyznat a opustit. 
Křesťanství není útěk od reality, ale je to pro 
smělé a odvážné lidi, kteří bojují proti lži a zlu. 
Žijeme ve světě lži, ale na osobní úrovni 
můžeme žít v pravdě jedině ve spojení 
s Ježíšem Kristem a v naplnění Duchem 
svatým. 

 
Krachy systémů i lidí nejsou proto, že 

nějaký systém sám od sebe selhal, ale proto, 
že určití lidé nežili v pravdě, žili ve lži a ve 
hříchu. 
Je třeba si uvědomit, že lež při konečném 
účtování vždycky prohraje, protože satan – 
představitel lži – otec lži, už definitivně prohrál 
a byl poražen pravdou – Ježíšem Kristem. Lež 
je také spojena s krádeží, násilím a nenávistí. 
Lež nenávidí pravdu. Nejagresivnější jsou lidé, 
kteří žijí ve lži a milují lež. Jejich nenávist je až 
chronická a  zuří, když se zjevuje pravda. 
Všichni nenávistní, agresivní a zlí lidé žijí ve 
lži. Pravda působí jako světlo a kde se 
rozsvítí, tam tma ustupuje. Pravda je mnohem 
silnější než lež, protože zastánce pravdy a 
ztělesněním pravdy je Ježíš Kristus 
Nazaretský, který porazil lež, porazil satana, 
zvítězil nad hříchem a smrtí, a který přišel na 
svět, aby vydal svědectví pravdě. 
Ježíš Kristus řekl Pilátovi: 
… Já jsem se proto narodil a proto jsem 
přišel na sv ět, abych vydal sv ědectví 
pravd ě. Každý, kdo je z pravdy, slyší m ůj 
hlas."  Jan 18:37  
 
Kdo miluje pravdu, slyší Ježíšův hlas a uvěří 
v Něj. Kdo nenávidí pravdu, nikdy v Ježíše 

Krista neuvěří a nepřijme Ho za svého Spasitele. 
Ježíš Kristus nevykonal nic zlého lidem, naopak 
lidi uzdravoval, osvobozoval od démonů, křísil 
mrtvé a to činí i dnes. Přesto ho mnozí lidé 
nenávidí a nepřijímají Ho. Proč? Ne pro ty dobré 
skutky, protože každý by chtěl být zdravý a každý 
by chtěl mít dlouhý, v blahobytu nikým nerušený 
život.  Lidé ho neodmítají kvůli dobrým skutkům, 
ale proto, že představuje absolutní pravdu, kterou 
lidé nechtějí přijmout. Mnozí by chtěli od Boha 
přijmout požehnání, zdraví, prosperitu, ale 
nechtějí se podřídit Jeho pravdě. 
 
Ježíš Kristus je zjevením Boží pravdy na zemi. 
Kdo nepřijímá Boží pravdy, pak nemůže ani 
přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele 
a nemůže být zachráněn. 
Ty však, kte ří prosazují sebe, odpírají pravd ě a 
podléhají nepravosti, o čekává hn ěv a trest. 
Římanům 2:8 
 
Kdo chce být zachráněn, musí se zříci života ve 
lži, musí odsoudit lež a musí se zavázat, že bude 
žít v pravdě. Ježíš Kristus je představitelem Boží 
pravdy pro svět. Neobelhávej sám sebe, že máš 
svoji pravdu. Bůh nazývá každého člověka jen 
lhářem, pokud nepřijme skutečnou pravdu – 
Ježíše Krista. Je tisíce různých názorů a teorií, 
které jsou v rozporu s Božími pravdami. 
 
… On bude soudit sv ět spravedliv ě a národy 
podle své pravdy. Žalm 96:13  
 
Pravdu má jen Bůh a ti, kdo Jeho pravdu přijmou. 
 
Kdo v ěří v Syna, má život v ěčný. Kdo Syna 
odmítá, neuz ří život, ale hn ěv Boží na n ěm 
zůstává." Jan 3:36  
 
Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna 
Božího, nemá život. 1 Janův 5:12 
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Soudy musí 
prokázat 
vinu, nebo 
nevinu na 
základě 
svědectví a 
důkazů. Ale 
lidský soud 
není vždy 
spravedlivý. 

Pravda působí jako světlo a kde se rozsvítí, tam tma 
ustupuje. 


