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________Biblické Slovo________ 
 

CO JE PRAVDA? 
 
Tuto otázku položil Pilát Ježíši Kristu, když ho 
vyslýchal. Ježíš mu předtím řekl:  

… Já jsem se proto 

narodil a proto jsem 

přišel na svět, abych 

vydal svědectví 

pravdě. Každý, kdo je 

z pravdy, slyší můj 
hlas.            Jan 18:37 
  

Jedinou pravdu má pravý Bůh. Je mnoho falešných 
bohů, kteří se vydávají za pravého Boha, ale jsou to 
ve skutečnosti duchovní bytosti zla – padlí andělé 
se svým vedoucím satanem, který oklamal lidstvo a 
vnutil své myšlenky lidem a lidé satanovy 
myšlenky přijali jako svoje životní filosofie.  
Pravý Bůh je DOBRÝ a projevuje se vlastnostmi 
jako je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 
dobrota, věrnost, …                                 Gal. 5:22  
 
Ve světě je mnoho falešných bohů a každý z těchto 
falešných bohů vytvořil své vlastní náboženství. 
Proto je ve světě tolik falešných náboženství. 
Každá myšlenka, každá filosofie má  nějakého 
ducha. Jak se projevují falešná náboženství? 
Opačnými vlastnostmi, než má pravý Bůh. Falešná 
náboženství se projevují nenávistí, zlobou, 
násilím, agresivitou, terorismem, 

pronásledováním a utlačováním lidí, kteří mají 
jiné smýšlení než dané falešné náboženství. 
Člověk bez pravého Boha žije ve lži. …Bůh je 

pravdivý, ale `každý člověk lhář´,       Římanům 3:4 

Lidé žijí pod vlivem různých filosofií a říkají tomu, 
že je to jejich pravda. Není to pravda, ale je to 
jejich lež. Každý člověk bez pravého Boha žije pod 
vlivem své lži. Jedna lež soupeří s druhou. Jeden 
prohlašuje, že původ člověka pochází z opice, 
druhý, že lidi přinesli na zem mimozemšťané, třetí, 
že jeho původ je z delfína. Pak k tomu přistoupí 
falešné náboženství a pomocí politiků se prohlásí 
za jediné pravé státní náboženství a další lež je na 
světě. Ve svobodné demokratické společnosti si 
každý může věřit své lži a má na to právo, ale 
pokud se nějaká lež prohlásí oficiálně za pravdu, 
pak to vede k násilí a pronásledování jiných lidí, 
kteří nesouhlasí s oficiálním učením. 
Ježíš prohlásil o lidech, kteří odmítali pravdu: 
 
 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. 

On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, 

poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže 
jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.    Jan 8:44 

Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože 

ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, 
aby zmařil činy ďáblovy.                      1. Janův 3:8 
  
 

         v Bibli je možné nalézt pravdu   
 
Ježíšovým posláním je, aby odhalil lež a zmařil tak 
činy ďáblovy. Aby odhalil satanovy podvody, lži o 
životě a o smrti, lži, kterými pomlouvá pravého 



Boha, lži o tom, že neexistuje nebe, peklo, hořící 
jezero. Lži o tom, že neexistuje Boží soud, věčný 
život a věčné zatracení.  
   Každý člověk si může zvolit v jakého boha bude 
věřit. Zda v boha teroristu, boha násilníka, boha 
nenávistného a zlého (i nevěra v žádného boha je 
dílem filosofie satana) nebo v dobrého pravého 
Boha, který je láska a který se dal poznat jako 
pravý Bůh:  
Bůh Mojžíšovi řekl: `Já jsem Bůh Abrahamův, 
Bůh Izákův a Bůh Jákobův´ Marek 12:26  

Izraelův  1. Král. 18:36…  

   Kořeny poznání pravého Boha jsou v Izraeli. 
Proto je tak silná nenávist vůči Židům a proti této 
zemi ve světě. Tuto nenávist vyvolává satan se 
svými padlými anděly a démony v těch lidech, kteří 
nenávidí pravdu. Každý, kdo je usvědčen ze lži, 
zuří. Zuřivost, nenávist a hněv je projevem 
falešných bohů, lživého náboženství a lživých 
filosofií. Pravý Bůh se směje. Falešní bohové jsou 
bezmocní a nenávistní.  
   Falešná náboženství a falešní bohové přinášejí 
lidem nenávist, násilí a smrt. Pravý Bůh přináší 
lásku, radost a život věčný.  

 
BIBLE 

zjevuje, že 
Ježíš Kristus 
je ten pravý 
Bůh a věčný 

život. 
1. list Janův 

5:20 
 
 
Každý se může sám prozkoumat, jestli jeho víra je 
pravá, nebo lživá. Pokud přináší zlé vlastnosti, zlé 
touhy, zlé myšlenky a zlé skutky, pak je to dílo 
falešného evangelia, falešných bohů, lživých 
filosofií. Vyměň zlého boha za jediného 
DOBRÉHO pravého Boha.  
 
Kdo je ten pravý Bůh?  
Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost 

rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A 

jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho 

Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný 
život.                                              1. list Janův 5:20 
  
Ježíš Kristus je ten pravý Bůh a věčný život. On je 
ta cesta, pravda a život. Kdo má Syna, má život, 
kdo nemá Syna Božího, nemá život a hněv Boží na 
něm zůstává. Nemůže být nikdo Bohem zachráněn, 
kdo nenávidí pravdu a libuje si ve lži. Pouze 
skutečná pravda může člověka vysvobodit. 
  A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.  
Jan 8:32                                                           (JK) 

________    osobnosti    _________                                      
 

FRIDERIKA                                                                 
maďarská Aneta Langerová 

Jméno: Friderika Bayer 
Narozená: 4. října 1971 
Povolání: Zpěvačka 
Vystudovala hudební a 
uměleckou školu. „Můj 
život se změnil, když jsem 
poznala Boží Slovo“ (Bibli) 

 
Friderika už od malička chtěla být zpěvačkou. 
Zpívala vždy a všude (ve školce, základní škole, 
střední škole). Ve 14 letech začala navštěvovat 
soukromé hodiny zpěvu. Studiu dala všechen čas. 
V 19 letech u přijímací zkoušky na profesionální 
zpěvačku dostala „A“. 
V roce 1994 vyhrála mezinárodní soutěž 
Eurovize a vydala své první album. Trvalo jen 
dva měsíce a dostala za něj Zlatou desku.  
„Jsem vděčná každému, kdo si ho koupil“. 
V tomtéž roce získala ocenění nejlepší popová 
zpěvačka Maďarska. V roce 1995 získala 2. místo 
na 32. festivalu Sopoty v Polsku. 
 
„Když jsem byla malá a měla jsem někdy problémy 
ve škole, doma, byla hudba znovu a znovu mé 
útočiště. Zpívám, abych vás rozesmála, abych 
trošku změnila váš den – chtěla bych, abyste 
uvěřili, že je vždy důvod žít. Život je dobrý a je 
ještě lepší s Ježíšem. Pro všechny je tady 
naděje.“ 
 

 
 
Nové album se jmenuje Friderika Gospel II. 
Příště více. Všechny dotazy rádi zodpovíme.    (VH)   
                                                         zdroj: www.friderika.com    


