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PředmluVa

Drahý čtenáři,
mnozí z posluchačů mých přednášek měli po jejich skončení po
dobné otázky: „Jak můžeme rozpoznat Boží vůli pro svůj život?“ 
Nebo: „Jak můžeme slyšet Boží hlas?“ Nebo: „Jak musíme žít, 
abychom byli vedeni Bohem?“ Nebo: „Jak dochází k zázrakům 
a jak je můžeme zažívat, vždyť Ježíš řekl, že máme prosit a do
stávat a že s ním máme v životě i ve službě zažívat mocné věci.“

Mám velkou radost z toho, že na mnohých z vás je jasně vi
dět, že věří pravdě a aktuálnosti Bible a berou její zaslíbení vážně. 
Také mně bylo před několika lety stále jasnější, že to Bible myslí 
vážně, když mluví o tom, že Skutky apoštolů mají pokračovat ve 
stejném Duchu a ve stejné moci – proto také nemají konec! I já 
jsem tím však stál před výzvou „nového života“ v „nové realitě“ 
a měl jsem stejné otázky jako vy.

Nebudu přehánět, když řeknu, že jsem v posledních 20 letech 
nedělal nic jiného, než hledal odpovědi na tyto otázky a dělám to 
i nadále, neboť čím více odpovědí jsem získal a čím více jsem za
žil Boha, tím více přišlo i otázek nových. V této knize bych vám 
chtěl zapsat něco z toho, co jsem dosud s Bohem zažil a co jsem 
se od Ježíše naučil, jako pomoc při vašem hledání.

Kniha má 2 části. V první části bych chtěl prostě vyprávět ně
které události ze svého života. Nepíši zde žádnou biografii, není 
to tedy kompletní příběh mého života. 
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Často mě lidé prosili, abych vyprávěl své svědectví o tom, jak 
jsem přišel k Ježíši. Při jiných příležitostech jsem vyprávěl o vy
slyšených modlitbách nebo jiných zážitcích s Bohem, ale jen 
zřídka jsem měl čas mluvit o těchto speciálních zážitcích v nějaké 
srozumitelné posloupnosti, tak aby bylo možno pochopit sou
vislosti. K tomu pouze jeden prodloužený večer nestačí. Mnozí 
tedy mají jakési neúplné „puzzle“, a proto neuškodí, když budu 
vyprávět tyto zážitky ve správných souvislostech. Tak snad ono 

„puzzle“ bude trochu úplnější.
U těchto zážitků ale nejde o mě, to stále znovu zdůrazňuji, 

když mám vyprávět něco ze svého života. Necestoval bych a ne
vyprávěl „svůj příběh“ ani nepsal své zážitky, ale chci sdělit, že 
to, co Bůh udělal a dělá v mém životě, může učinit i ve tvém! 
V této knize jde tedy o tebe a tvůj život v harmonii s Bohem.

Budeš se pravděpodobně nacházet v úplně jiných životních 
okolnostech než já, jde tu však o duchovní principy, které platí 
i ve tvém životě.

Na druhé straně by však tyto zážitky měly být pouze výcho
zím bodem k tomu, abych poté vysvětlil určité důležité věci. Věc 
se má totiž tak, že člověk nemůže svůj život postavit na „sub
jektivních zážitcích“. Ani na vlastních, ani na zážitcích někoho 
jiného. Mnohem důležitější je otázka, jak např. vykládat či po
suzovat „nadpřirozené zkušenosti“, co z toho máme vyvodit 
atd. K tomu nutně potřebujeme Bibli. Říkám vám také upřímně, 
že raději káži „objektivní pravdy“ z Bible než své „subjektivní“ 
zkušenosti. V současnosti totiž existuje celosvětový fenomén, že 
lidé „zažívají“ rozličné věci, ale kdo je zkoumá? Kdo může do
kázat, že to opravdu zažili? A dokonce, i když je to pravda, co to 
má společného se mnou? 

Proto se ve druhé části knihy podíváme na to, co k tomu říká 
Bible, abychom se pro svůj život naučili něco z Božího Slova! 
Takže v první části budu vyprávět své zážitky, abychom měli pří
klad pro onu druhou část. Tam se pokusím určité věci vysvětlit, 
abys také ty mohl žít v harmonii s Bohem. 
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Je mi jasné, že mnozí posluchači na našich akcích a čtenáři 
této knihy pochybují o pravdivosti mých „příběhů“. Pokud by to 
byl i tvůj případ, tak bych chtěl říci následující: neberu to osob
ně, když lidé zpochybňují mé zážitky. Proč by také měli věřit vše
mu, co se jim vykládá? Bible varuje před svůdci, falešnými proro
ky a lháři, a já jsem na křesťanské scéně velmi mnoho takových 
věcí zažil. Jestli je někdo důvěryhodný či nikoliv, to si můžeme 
sami pro sebe rozhodnout pouze tehdy, když jsme ho blíže po
znali, a to je během kázání možné pouze minimálně. Mohu tedy 
žít s tím, když lidé nejprve pochybují o pravdivosti mých zážit
ků. Ale mám návrh. Přezkoumej to, co Bůh dělá, říká a zaslibuje 
ve svém Slově. Neunikne ti, že Ježíš zaslibuje ještě „větší skutky“ 
než to, co jsem zažil já.

„Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které 
já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli budete prosit ve jménu 
mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit 
ve jménu mém, já to učiním.“ (J 14, 12–14)

Pavel mluví o tom, že Bůh nás chce zapojit do „skutků“, které 
připravil pro náš život a službu.

„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dob-
ré skutky, které nám Bůh připravil.“ (Ef 2, 10)

Pochybuj o pravosti mých zážitků, ale nepochybuj prosím o pra
vosti a důležitosti toho, co říká Bůh. Nech se zapojit do Božích 
skutků. Žij k Boží slávě a sám zažij to, co má Ježíš na mysli, když 
říká, že máme zažívat podivuhodné věci. Vstup sám do harmonie 
s Božími cíli, prioritami, hodnotami, motivy, plány a skutky. Pak 
jsem svůj záměr s touto knihou splnil. Nepíši tuto knihu proto, 
abych získal „uznání“ za své zážitky, ale abychom my všichni ješ
tě hlouběji „žili v harmonii s Bohem“.
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část 1
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rodiče

Narodil jsem se roku 1975 v Brašově (něm. Kronstadt) v Rumun
sku, proto si hodně lidí myslí, že jsem Rumun, ale moji rodiče 
jsou Němci. Žili jsme v oblasti, jež byla osídlena Němci a jež se 
jmenuje „Sedmihoří“. Můj dědeček pochází z Čech, odtud to 
jméno Novak, ale také on mluvil německy (lidé se všude ptají na 
původ mého jména, proto podávám tuto informaci). Mnohem 
důležitější pro mě je, že moji rodiče byli přesvědčení a odevzda
ní následovníci Ježíše, co si jen vzpomínám. Otec kázal Boží Slo
vo všude, kde to šlo, a byl hodně na cestách. Moje matka měla 
doma vždy plné ruce práce a dostatek modlitebních potřeb.

Otec se jmenoval Adolf, přišel na svět dříve, než Hitler ukázal 
svou pravou tvář. Skutečnost, že můj otec byl Němec, jmenoval 
se Adolf a ještě k tomu byl pastorem, stále znovu přinášela pro
blémy a výzvy v ateistickém komunistickém Rumunsku. Ale můj 
otec se nikdy nevzdával a rovněž zažíval, že je Bůh s ním. Jeden 
zážitek z jeho života a služby:

Jednoho dne dostal otec dodávku pašovaného zboží. Mate
riál, který měl předat dále, byl velmi ožehavý a zakázaný – Bib
le! Otec postavil oba pytle s Biblemi před zadní sedadla, kam se 
dávají nohy, pomodlil se a vyjel. Když byl na cestě, uviděl najed
nou na kraji silnice dva policisty, kteří ho zastavili. Ukázalo se, 
že byli ve městě pouze nasazeni k nějaké akci a teď se chtěli do
stat domů do jiného města. Zeptali se mého otce, jestli je může 

kaPitola 1
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vzít s sebou… Co mému otci zbývalo?! Nastoupili. Protože vza
du nebylo žádné místo pro nohy, dal si jeden z policistů nohy 
nahoru a brzy usnul. Oba byli totálně vyčerpaní. Starší z obou 
seděl vpředu a bez přestání mluvil, možná tím chtěl zabránit 
tomu, aby usnul, neboť byli oba ozbrojeni a nesměli spát… Když 
tak chvíli jeli, přijeli k místu, kde byla cesta uzavřena! Auta stá
la v řadě a úplně vpředu se prohledávalo jedno auto za druhým! 
Policista mému otci řekl, že má kolem té fronty projet, což otec 
udělal. Když přijeli dopředu, vyměnil si policista se svými kolegy 
pár slov a můj otec mohl projet – bez kontroly! V cíli své cesty 
policisté s díky vystoupili a můj otec pokračoval dál – s Biblemi, 
které přinesly požehnání dalším lidem. 

Na tomto příběhu se můžeme něco naučit: to, co vidíš jako 
problém, může být řešením pro mnohem větší problém! Tuto 
zkušenost jsem sám směl znovu a znovu prožívat, ale k tomu se 
dostanu později. Nejprve ještě jeden zážitek vypovídající o du
chovnosti mé matky:

Přišel čas, kdy se moji rodiče na základě různých událostí ptali, 
jestli mají zůstat v Rumunsku nebo požádat o vycestování. Mod
lili se za to a poté podali žádost, jejíž vyřízení ve skutečnosti trvá 
velmi dlouho. Ale krátce poté se stalo následující: jedné noci sly
šela matka hlas, který jí sdělil datum, kdy vycestujeme! Probudila 
vzrušeně otce, ten jí vůbec nevěřil. Ale matka se připravovala. Byly 
jsme tehdy 4 děti a matka zabalila a udělala, co mohla. Onen den 
přišel brzy a bylo to opravdu ono datum! Odletěli jsme z Rumun
ska v rámci jedné rychloakce! Museli jsme tam všechno nechat, 
dům, statek… Bylo mi tehdy 5 let. Přišli jsme do Německa s ně
kolika kufry, ale co na tom, když člověk nemá nic – ale má Boha?

Jedna písnička z Norska má tento text:

Co má být, jestli zde na zemi
žijeme v chatrči či na zámku?
Ať svítí slunce nebo je zataženo,
tam, kde je Ježíš, tam je pro mě nebe!
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Život je cesta, cíl je v nebi, kdo má Ježíše, ten již cíle dosáhl! 
Ale není všechno tak růžové, jak by se nám to líbilo…

Můj otec od té doby pracoval v jedné misijní společnosti, byl 
zodpovědný za literaturu do Rumunska. Žili jsme s oběma starší
mi sestrami a mladším bratrem na vesnici. Od malička jsem slyšel 
ony zajímavé biblické příběhy, ale nejen to! Rád vzpomínám na 
večerní pobožnosti, kdy otec předčítal moderní svědectví a zá
žitky lidí s Bohem, napínavá a zajímavá vyprávění o misionářích, 
ale také o zcela normálních lidech. Bylo pro mě zcela přirozené, 
že existuje Bůh, kterého můžeme zažít! Tím větší byl můj údiv, 
když jsem zjistil, že ostatní děti v okolí o tomto Bohu nic nevědí 
a nevěří v něj… Ale přišlo ještě něco horšího. 
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ProBlematické 
dětstVí

Jako dítě mě ostatní děti odmítaly, kvůli tomu, že jsem „mlu
vil tak divně německy“. Nebyly to jen nějaké ojedinělé situace, 
nýbrž tak to šlo celá léta. Vzpomínám nerad na tuto část své
ho života, ale tehdejší problémy mi dnes pomáhají porozumět 
ostatním, kteří jsou ve společnosti outsidery. Znám onen strach 
a noční můry a jaké to je, když už nevíte, jak dál.

Jako dospívající mě fascinovaly plakáty, kde Arnold Schwarze
negger ukazoval na odiv své svaly. Toho nikdo nešikanoval! Něja
ký hlas mi říkal: „Osvoboď se z vězení své slabosti! Osvoboď se 
z té role oběti!“ Tak jsem začal trénovat. Boxovací pytel vlastní 
výroby, posilování s činkami… 

Jednoho dne ke mně opět přistoupil někdo zezadu. Obrátil 
jsem se a udeřil. Skácel se a potom bylo všechno jako v transu… 
Dostavil se ředitel, moje matka přišla s pláčem, sanitka… Těžce 
jsem mu poranil oko. Ale ten vnitřní hlas mi říkal: „To je ta cesta, 
na níž konečně najdeš klid. Tak získáš respekt a všichni tě nechají 
na pokoji!“ Tak jsem pokračoval. 

Netrvalo dlouho a téměř každý den jsem byl zapojen do ně
jaké rvačky. Pokoj jsem tak nenašel. Zato přišla zranění, má 
i mých protivníků. Ale nejhorší byla vnitřní bolest. Bolest, ne
návist, strach, vztek… Tak to šlo se mnou s kopce. Stával jsem 

kaPitola 2
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se stále vzpurnějším, agresivnějším, hrubým… a automaticky si 
vyvinul „strategie“ pro to, aby mě bylo vidět a slyšet. Napřiklad 
pomlouvání druhých, abych byl sám „lepší“. To je typický vzorec 
chování bídného hříšníka. Člověk musí činit druhé „špatnými“, 
aby se mohl prezentovat jako „lepší“, člověk musí druhé snižo
vat, aby sám mohl být „nahoře“. Nacházel jsem se uprostřed to
hoto začarovaného kruhu.

Ve 14 jsem byl rebel. Byl jsem proti všemu a všem. Nikdo mi 
nerozuměl a já jsem nerozuměl světu. Ale Bůh mi rozuměl! Avšak 
já Bohu nerozuměl!

Věřím, že Bůh také trpí tím, že mu nerozumíme.
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Bůh ke mně mluVí

V našem sboru byla evangelizace, na niž jsem šel. Seděl jsem na 
galerii, v poslední řadě… A žasl jsem. Cítil jsem se přímo osloven 
a bylo mi to extrémně nepříjemné! Byl jsem tak vzpurný a kri
tický, že jsem si myslel, že starší sboru o mně řečníkovi vyprávě
li, aby mě „obrátili“. Tak jsem si řekl, že mu to ukážu! Příštího 
dne jsem přišel k domu, kde byl ubytovaný a zazvonil jsem. Když 
onen řečník otevřel dveře, zeptal jsem se ho: „Kdo vám o mně vy
právěl všechno to svinstvo?“ On se na mě jen podíval a zeptal se: 

„Kdo vůbec jsi?“ A přibouchnul mi dveře před nosem! 
Taková drzost! Byl jsem zmatený, žádného takového kazatele 

jsem neznal! Ale jedna myšlenka si ve mně našla cestu: ten člověk 
byl upřímný. Nebyl to žádný pokrytec. Byl radikální. Nemanipulo
val. Teď už jsem měl skutečný zájem. Šel jsem tedy znovu na večer
ní shromáždění a tam mi bylo jasné: Bůh ke mně mluvil. Bylo pro
stě pravda, co ten muž říkal. Mluvil do mého srdce, odkrýval věci, 
o kterých nikdo nevěděl, mluvil o věcech, které věděl jenom Bůh, 
zapomněl jsem na svět kolem sebe a napjatě poslouchal.  Zažil jsem 
to, co může zažít každý, když „uvěří“. Uvěřil jsem tomu kázání jako 
Božímu Slovu ke mně a ono působilo tak, jak to popisuje Pavel.

„Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěs-
ti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také 
projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte.“ (1Te 2, 13)
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