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Reinhard Bonnke-kazatel 

Život bez Krista je nepravý. Alkohol, drogy a jiné 
druhy „užívání“ jsou pouze podpůrný systém, dobrá nálada 
z flašky a potěšení z píchání si jehlou. Zjevení 3:1 říká: 
„Podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý.“ Jenom zmrzačené 
životy potřebují berle. Na druhou stranu Pavel se osvědčil 
„..jako umírající, ale přece žijící“ 2.Kor 6:9 Věřící mají 
život, myslím tím OPRAVDOVÝ ŽIVOT.  

 
 

 
_   _                               _B i b l i c k é   s l o v o_                              _ 
 

Kdo bude zachrán ěn? 
 
Tak jak existuje hmotný svět, tak existuje duchovní 
svět, i když není vidět fyzickým zrakem. Bůh je 
Duch a proto Ho nelze spatřit fyzickým zrakem. Je 
psáno v Bibli, že „Boha nikdy nikdo neviděl, 
jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o 
něm řekl. /Jan1.18/. 
Ježíš Kristus přišel proto na svět, aby lidem zjevil 
Boha a ukázal lidem cestu k věčnému životu. Bůh 
je dokonalý a spravedlivý. Nikomu nekřivdí a 
nikomu nenadržuje. Jeho království je otevřené pro 
všechny lidi a předem nikoho neodsuzuje. Na to, 
aby člověk poznal existenci všemohoucího Boha, 
má jen krátkou dobu, nějakých 70 až 80 let života. 
Na světě není ani jediného člověka, který by se 
s myšlenkou jestli je, nebo není Bůh nesetkal.  Od 
té chvíle je každý člověk odpovědný za to, jestli 
chce, nebo nechce poznat Boha.   
Odmítání poznání pravdy o věčnosti a o existenci 
Všemohoucího Boha, je sebevražda. V okamžiku, 
kdy člověk zemře, už nemůže ve svém osudu nic 
změnit, je definitivně rozhodnuto, kde bude trávit 
věčnost. Nikdo dopředu nevěděl, že se narodí, 
protože neexistoval a nikdo ani neví kdy zemře. 
Přesto v období svého pozemského života může 
člověk, když chce, poznat Boha. V čem je 
problém?  Problém není v Bohu, který poskytuje 
dostatek důkazů o své existenci. Problém je 
v člověku, který se nechce podřídit Boží 
spravedlivé vládě. Proto člověk vymýšlí různé své 
systémy, které vždycky krachují a budou 
krachovat. Žádný lidmi vymyšlený politický 
systém netrvá věčně. Nějakou dobu to funguje, až 
do doby, kdy ostatní lidé zjistí, že je špatný a 
nevyhovující pro dobrý a spravedlivý život 
člověka. Žádný politický systém bez Boha nemůže 
fungovat, protože člověk ve své podstatě je velký 
egoista a sobec. Duchovně a morálně padlý člověk 
není schopen dodržovat ani zákony a předpisy, 
které si sám vymyslí.  

Izajáš 28:10  Stále jenom: žvást na žvást, žvást na 
žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, 
trošku tam.  
 
Padlý člověk není ani schopen nic dobrého 
vymyslet, aby to vydrželo aspoň jednu generaci. 
Naši dědové zažili monarchii, naši otcové zažili 
pokus o socialismus a komunismus a dnešní 
generace zažívá pokus o demokracii.  Všichni lidé 
jsou jen pokusnými králíky, kteří nemají na výběr.  
A ve světě kolem nás to není o nic lepší, protože 
jsou ještě systémy, které drží v diktatuře celé 
národy.  
 
Ježíš Kristus přišel nabídnout takové království, 
které je postaveno na pilířích lásky, pravdy, 
spravedlnosti. Po celou existenci lidstva, nemusel 
Bůh měnit své duchovní a morální zákony a 
požadavky, na šťastný a dokonalý život.  Bůh 
ponechává tento svět v chodu až do určité doby, 
kdy převezme vládu nad tímto světem. Lidé měli 
dost času na to, aby poznali, že jejich systémy 
selhaly a nepřetrvaly. Nebyly schopny zabezpečit 
lidem spravedlivý a šťastný život na zemi. Lidé 
byli a stále ještě jsou obelháváni nereálnými sliby a 
sny. Dokud budou u moci duchovně i morálně 
padlí lidé, pak se nemůže ani ten nejlepší systém 
udržet při životě.  
 
Bůh zaslíbil, že vytvoří takový systém, který bude 
schopen přetrvávat stále.   
 
Zjevení Janovo 21:5-8  
Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko 
tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou 
věrná a pravá." A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem 
Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, 
dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo 
zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on 
mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, 
vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni 
lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a 
síra. To je ta druhá smrt." 
 



Bůh roztřídí lidstvo na ty, kteří jeho systém vlády 
přijmou a na ty, kteří ho odmítnou.  
Bůh je majitelem celého vesmíru, země, lidí i zvířat 
a jako majitel a svrchovaný Pán si může se svým 
majetkem udělat co chce. Má k tomu neomezenou 
moc a sílu. Nejde mu vzdorovat a hádat se s ním. 
Když je člověk rozumný, pak to pochopí. Nebeský 
Otec pověřil Ježíše Krista, aby spravoval zemi a dal 
mu veškerou moc na nebi i na zemi. Tuto moc 
přijal Ježíš Kristus po zmrtvýchvstání.  
 
Matouš 28:18  Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi 
dána veškerá moc na nebi i na zemi. 
 
Boží vláda se uskuteční při příchodu Ježíše Krista 
na zemi. Do té doby je všemohoucím Bohem 
tolerována bezbožnost, nespravedlnost, lidské 
vlády, které vydávají zákony v rozporu s Boží vůlí. 
Ponechává dobré i zlé pohromadě a dává šanci 
každému člověku, aby se odvrátil od zla a přijal 
Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Když tato 
doba pomine, pak skončí doba milosti a tolerance. 
Bůh přestane tolerovat zlo na zemi. Všechny 
duchovní i lidské bytosti, které se dopouští zla bude 
soudit.  
V následujícím textu je vyjádření Ježíše Krista, že 
ponechává toleranci až do svého příchodu na zemi. 
Píše se, že kdo je ve špíně a chce ve špíně zůstat, 
nebude mu v tom bránit. Kdo křivdí, ať křivdí dál. 
Každý však bude muset skládat účty před Ježíšem 
Kristem za své jednání.  
 
Zjevení Janovo 22:10-15  A řekl mi: 
"Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas 
je blízko. Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je 
pošpiněn, ať zůstane ve špíně - kdo je spravedlivý, 
ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve 
svatosti. Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; 
odplatím každému podle toho, jak jednal.  
Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i 
konec. Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak 
mají přístup ke stromu života i do bran města. 
Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, 
vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži. 
 
Kdo tedy bude zachráněn? Zachráněn bude jen ten 
člověk, který se v době Boží milosti a tolerance 
očistí od svých hříchů a přijme výkupní oběť Ježíše 
Krista za své hříchy. Očistit se znamená, uznat 
svoji vinu i trest za zlé jednání a hříchy a poprosit 
Ježíše Krista, aby mi hříchy odpustil a očistil mé 
srdce. Toto může učinit jen člověk, který ze srdce 
vyznává pravdu a protiví se mu lež. Lež pochází od 
zlého padlého anděla satana a kdo si libuje ve lži, 
souhlasí s ďáblovým programem.  Proto mohou být 
zachráněni jen lidé, kteří se odvrátí od lži, přijmou 
pravdu, která je může zachránit.    

Ježíš prohlásil: 
Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, 
pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze 
mne. 
Jan 6:37  Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke 
mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. 
 
Ježíš ti nabízí život věčný. Ještě je čas.  
   -JK- 
 
 
 
_   _                                          _H u d b a                                         _ 

 
 

Britt Nicole   
zpěvačka 

Smělost a odvaha je 
obecně spojována 
s mladými lidmi ale 
taky se říká, že 
moudrost přichází 
s věkem. Jen zřídka má 
někdo obojí v takové hojnosti jako zpěvačka 
Britt Nicole.  Avšak Britt  Nicole není jen 
průměrná dvacítka-to také dokazuje ve své 
živé písni "The Lost get Found."(Ztracený je 
nalezen)   

"Je to o tom vykročit a být tam ,kde nás Bůh 
povolal. A hlavně se toho nebát" říká Britt. 
"Myslím, že když jsme jiní a máme něco jiného, lidé 

to vidí a chtějí to také. Vidí  Kristovu lásku v nás a 
rozhodnou se pro ni taky. Věřím, že lidé poznají 
Boha, když jako křesťané takoví budeme. " 
 
        -Lydi-  


