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Zdravíme tě, čtenáři! Těší nás, 
že jsi vzal do rukou tuto 
malou knížku! Budou v ní 
jako na jevišti vystupovat 
křížem krážem mnozí lidé, 
kteří prožili život nahoře 
i dole, a budou vyprávět 
hodně zajímavého. To nejvíc 
strhující mají všichni společ-
né: svědectví o tom, jak poznali 
na vlastní kůži živého Boha a jaké 
důsledky to pro ně má dnes. Ne, tady nejde o nábožen-
ství a církev (!), nýbrž o skutečné představitelné zážitky, 
zčásti o holé přežití a o nový život, který lze najít u Ježíše 
Krista. „Já v nic nevěřím“ nic neznamená. Patříš ještě stále 
k vymírajícímu druhu ateistů? Pak mám pro tebe geniální 
příběh. Pořádně se do něj začti!

„Existuje život po porodu?“

V  břiše  jedné  těhotné ženy  byla  dvojčata.  Jedno  bylo  ateista 
a  druhé  Křesťan.  Několik  hodin  před  porodem  se mezi  nimi 
odehrál zajímavý rozhovor.
Ateista: „Řekni mi, křesťane, opravdu věříš na život po porodu?“ 
Křesťan: „Ano, jistě!“
Ateista: „Taková hloupost! Žádný život po porodu není! To přece 
dokazuje skutečnost, že se z toho života „po porodu“ ještě nikdo 
zpět nevrátil!“
Křesťan: „Co to má být za důkaz?! Za prvé se sem nikdo ze živo-
ta „po porodu“ vrátit nemůže a za druhé to nikdo ani nechce!“ 
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Ateista: „Proč nechce nikdo zpátky? Co budeš v tom životě „po 
porodu“ dělat?“
Křesťan: „Ha ha, budu dělat spoustu věcí! Budu se procházet 
krásnou přírodou, budu se kochat nádherou barev listů a květů, 
budu jíst Pizzu svými ústy…“
Ateista: „Taková  blbost!  Je  přece  vědecky  dokázáno,  že  jsme 
vyživováni naší pupeční šňůrou – a koukni se, jak je krátká – 
kam bys s ní chtěl běhat?! Nehledě na to, že není nic k vidění! 
Všechno  je  černé! Nebo mi  snad můžeš  dokázat  rozdíl mezi 
zelenou a černou?“
Křesťan: „Tady v mámině břiše jsme ještě slepá miminka, ale až 
budeme venku v opravdovém životě, tak svýma vlastníma očima 
uvidíš, že to tak  je! Že věda dokázala… Dobře, tady se živíme 
pupeční šňůrou, ale ten život tam venku bude úplně jiný! Bude 
tak nádherně jiný, že si to ani nedovedeš představit!“
Ateista: „Teda, já věřím jenom tomu, co vidím a tady nevidím 
nic! Ale zeptám se tě na něco jiného: věříš snad taky tomu, že 
existuje máma?!“
Křesťan: „Jistěže věřím tomu, že existuje naše máma!“
Ateista: „Takový nesmysl! Kde  tady 
je prosím tě ta tvá máma? Já 
tu tvou mámu nějak nevi-
dím!“
Křesťan: „Naše 
máma je všude! Je 
kolem nás a my 
jsme v ní, žijeme 
z ní a bez naší 
mámy bychom 
nebyli ani my!
Miluje nás a nemů-
že se dočkat, až nás 
oba vezme do náruče!“
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Ateista: „Takže ona nás miluje?! Proč teda musíme sedět v téhle 
tmě a proč musíme tak brzy umřít?“
Křesťan: „Brzy přijde den narození a ne smrti!“
Ateista: „Jsi fanatik! To nemáš žádný strach ze smrti?!“
Křesťan: „Ne, jsme na nejlepší cestě, abychom přešli do nového, 
pravého života! Smysl našeho pobytu na  tomto místě  je  ten, 
abychom byli připraveni na ten opravdový život tam venku!“
Ateista: „Ne!  Smysl  života  spočívá v  tom,  udržet  se  tady  tak 
dlouho a tak dobře, jak jen to bude možné. Jezme a pijme, vždyť 
zítra zemřeme!“
Křesťan: „Ne, nezemřeme! Za chvíli se narodíme a ten den si 
pak budeme připomínat a slavit ho po celý náš život! … Mám za 
to, že bolesti už jsou tady! Už to přichází! Brzy budeme v tom 
pravém životě!“
Ateista: „Ne! Já nechci umřít!!!“
Křesťan: „To  je  neuvěřitelné,  že  tu  pravdu  nechceš  uznat! … 
Každopádně  se na  to  těším  i  když  to  teď bude drsné! Ale  to 
trápení tady se nedá srovnat s nádherou života s naší mámou, 
která na nás tam venku čeká! Mami, už jdu!“

Není to zajímavý příběh? Na tom můžeš vidět, jak slabé jsou 
argumenty ateistů, protože život tady je daleko víc, než si 
embryo dokáže představit – a věčný život u Boha je daleko 
víc, než si zase dokážeme představit my! Chtít pochopit Boží 
slávu a krásu nebe, je jako pokoušet se přečerpat oceán ná-
prstkem. Víš vůbec, jaký potenciál a jaké dimenze jsou skryty 
ve slovech „věčnost“, „sláva“, nebo „blaženost“? Je to neucho-
pitelná a přesto zakusitelná dimenze. Bůh tě zve k tomu, 
abys strávil věčný život v Jeho slávě! Bůh na tebe čeká plný 
lásky a radosti – daleko víc, než matka dokáže čekat na na-
rození svého dítěte! Máš už věčný život? Jsi narozen znovu? 
Chci ti vyprávět o svém životě a o tom, jak jsem sám věčný 
život získal.
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Poslední nůž

V časech mé školní docházky jsem neprožíval vždy klid-
né dětství. Kvůli častému stěhování jsem nestačil nikde 
zapadnout, nebyl jsem akceptován, byl jsem vylučován 
z kolektivu a nejednou jsem se musel bránit. Proto jsem 
se často ocital ve rvačkách. I tak jsem měl kvůli mé agre-
sivitě dost problémů. S mým bratrem jsem se pořád há-
dal. Možná to byl právě ten důvod, proč můj otec, který 
byl pastorem, mě tak často bral sebou na své cesty. Často 
jsem sedával na různých bohoslužbách a více či méně po-
zorně jsem mu naslouchal. Přitom jsem se naučil mnoho 
zajímavých věcí z Bible, ale co to má všechno společného 
s mým životem, jsem tak docela nechápal. Ve svých čtr-
nácti letech jsem se nalézal v beznadějné existenční kri-
zi – v začarovaném kruhu odmítnutí, bitek, strachu, hněvu 
a zlých snů. Jednoho dne navštívil náš sbor hostující kaza-
tel. Připadalo mi, jako by mluvil o mém životě. Najednou 
jsem pochopil, že jen Bůh mi může pomoci. A když jsem 
uslyšel, že mě Bůh miluje takového, jaký jsem, udeřilo mě 
to jako blesk a já jsem nechtěl a nemohl jinak, než dát 
veškerou svou důvěru Ježíši Kristu, protože jsem pochopil: 
„Jestliže Bůh v Ježíši Kristu zástupně trpěl za moje viny, 
potom to se mnou může myslet jen dobře!“ A má logika 
mi říkala jedno: „Důvěřuj tomu, který tě stvořil – jen on 
ví, jak může tvůj život dobře fungovat!“ Modlili jsme se 
společně k Ježíši a já jsem opravdu toužil po odpuštění 
svých hříchů. Před tím za všechno mohli jen ti druzí. Teď 
jsem viděl i mé viny! Chtěl jsem začít nový život s Ježíšem. 
Nikdy nezapomenu na to, jak Ježíš přišel v Duchu do mého 
života. Byl to naprosto reálný zážitek! Ježíš mě očistil od 
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mých hříchů, v okamžiku mě naplnil svou láskou a od té 
doby vím: „Mám věčný život skrze Ježíše!“ Kazatel mi ještě 
poté řekl:
„Mám ti vyřídit od Boha, že jednou budeš evangelistou!“ Jak 
se později ukázalo, měl pravdu.

Největší chyba mého života
Nyní jsem tedy trávil mnoho času ve svém sboru. Můj život 

se uklidnil. Když mi bylo šestnáct let, za-
čal jsem pracovat ve skautu a jako laik 

jsem dělal své první zkušenosti i s ká-
záním. Ale život křesťana není osa-
mělý běh! Uznání tohoto světa pro 
mě bylo stále důležitější. V tomto 

čase jsem začal s kulturistikou a stá-
le více jsem trénoval ve fitness-

studiu. V mém nitru to ale se 
mnou šlo s kopce dolů. 
Boží pokoj musel ustou-
pit před tím, co mě teď 
unášelo, až jsem krátce 

před svými osmnáctý-
mi narozeninami udě-

lal velkou chybu. 
Sedl jsem 

si za vo-
lant au-

tomobilu, i když 
jsem neměl řidičský 

průkaz a způsobil vážnou 
nehodu. Srazil jsem jednoho zná-

mého a to přímo před dveřmi mého 
domu. Tenkrát se mi zhroutil svět. 

Kornelius
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Mluvilo o tom celé město a všechny mé životní plány byly 
pryč. 

Náklady na léčení nemohla zaplatit žádná pojišťovna 
a tak jsem o víkendech tyto peníze musel sám vydělat. Poté, 
co skončilo soudní vyjednávání, dostal jsem od svého přítele 
z fitness-centra nabídku práce jako vyhazovač na diskoté-
kách. Přijal jsem ji, abych mohl zaplatit dluhy. Mezitím jsem 
se stal vicemistrem v kulturistice a tím jsem získal i potřeb-
né kvality pro tuto práci. Potom ale už začalo jít do tuhého. 
Téměř každý večer jsem zažíval rvačky a hádky. Mnozí mí ko-
legové bývali zbiti a ve rvačkách bývaly používány i nože. To 
už člověk začne přemýšlet o smyslu života, když si lidé kvůli 
každé hlouposti drtí kosti hevery, sekerami a tyčkami z plotu, 
a ty jsi sám uprostřed všeho. Měl jsem tolik otázek na Boha. 
Ještě dnes se přesně vidím, jak jsem tehdy volal ke hvězdám: 
„Bože, co to má znamenat!?“ Nesmyslnost tohoto násilí mě 
sžírala. Ale takový byl život. Zdrhnout nešlo, to jsem ani ne-
chtěl. Do svatého světa, který zavírá oči před pravdou, jsem 
utéct také nechtěl. Tak jsem to dělal dál. Byl jsem stále agre-
sivnější a to mi způsobovalo další problémy. Moje tehdej-
ší snoubenka to všechno už nevydržela a dala mi kopačky. 
Tím jsem se dostal úplně na dno. Hlásila se existenční krize 
a nervy jsem měl na dranc. Byl jsem v koncích a nevěděl 
jsem, co dál. Bojoval jsem se svým osudem, svědomím, vinou 
a Bohem. Tak to nemohlo jít dál. Pouze jedna myšlenka mě 
držela ještě při vědomí: „Pokud je Bůh, pak z toho musí být 
nějaká cesta ven.“ A obojí platí.

Obrovské zoufalství, se kterým jsem se v práci setkával, 
mě vedlo k aktivitě. Stále znovu jsem potkával lidi, kteří byli 
v koncích a nevěděli jak dál, kteří dělali všechno možné i ne-
možné, jen aby nemuseli myslet na včerejšek, ani na zítřek. 
Vzpomněl jsem si na to, co říkal kazatel: „Budeš evangelista.“ 
Začal jsem zase více číst v Bibli, abych našel odpovědi na 
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otázky, které mne zaměstnávaly a skutečně jsem je dostá-
val! Moje víra v tomto období rostla a sílila. Nechtěl jsem 
propásnout bohoslužby v neděli dopoledne, a tak jsem čas-

to jel z diskotéky rovnou na bohoslužbu. A Bůh 
v mém životě nepolevoval! Tehdy ke mně při-
cházeli lidé, které jsem předtím nikdy neviděl, 
a všichni mi říkali přibližně to stejné: „Mám ti 
od Boha vyřídit, že se staneš evangelistou.“ Byl 
jsem tím sám šokován, ale nemohl jsem si to 
nijak vyložit po svém a už mi bylo jedno, co si 
myslí druzí lidé, protože jsem věděl, že Bůh je 
a že má dobrý plán pro můj život. Ten jsem měl 
také, ale byl trochu jiný! Ale jednoho dne jsem 
se musel rozhodnout, jestli chci dál pracovat na 
diskotékách a dělat si věci po svém, nebo jestli 
už nastává čas, abych se plně a se všemi důsled-
ky odevzdal Bohu.

Poslední nůž
Při jedné rvačce u dveří ke mně přiskočil chlap 
s vytaseným nožem. Bylo příliš pozdě na to zare-

agovat. Všechno ve mně zařvalo: „Bože, pomoz 
mi!“

V tu chvíli ten chlap zůstal stát jak 
solný sloup. V tom jsem uslyšel vnitř-
ní hlas: „Prašti ho, obhájíš se před 
každým soudem.“ Instinktivně jsem 
věděl, že tyto myšlenky mi dal sám 

satan. Jiný vnitřní hlas říkal: „Když 
mi teď nebudeš důvěřovat, tak tady 
chcípneš.“ Poznal jsem jasně Boha. 
Nechtěl jsem udeřit, věděl jsem, že 

ten druhý by to nepřežil, protože jsem 



11

byl vyzbrojen boxerem... Něco se ve mně stalo. Tak jsme 
tam nějakou chvíli stáli. Všechno proběhlo tak rychle, 
a přesto to byly okamžiky, ve kterých jsem si ve víře stačil 
uvědomit: „I kdyby mě zapíchnul, tak věřím, že Ježíš Kristus 
zemřel za moje hříchy. Vím, že tak nebo tak všechno končí 
na věčnosti – já mám věčný život. Půjdu tedy raději já než 
on.“ Takhle jsem mohl uvažovat jen díky Boží milosti, pro-
tože můj život byl tenkrát jeden ďábelský začarovaný kruh. 
Byl jsem jak ochromený, když jsem toho chlápka vyzval, aby 
mi odevzdal nůž. Myslel jsem si, že blouzním, protože mi ho 
opravdu dal. Vysvobodil se ze své strnulosti, podal mi nůž, 
otočil se a odešel. Od té chvíle jsem si jist nejen tím, že 
Bůh je, ale také, že je v mém životě a ne někde daleko! Poté 
jsem ukončil svou práci „u dveří“ a začal jsem navštěvovat 
teologický seminář v Adelshofenu, abych se osobně dostal 
dál ve víře. Už jsem měl plné zuby poslouchat pořád satana, 
který chtěl můj život stejně jen zničit. Tohoto Boha, který 
mě zachránil před jistou smrtí, tohoto Boha musím lépe 
poznat! Všechno ostatní pro mě ztratilo význam a bylo mi 
jasné, že mu mohu lépe porozumět jen skrze četbu Bib-
le, proto jsem se na Bibli doslova vrhnul! Měl jsem jednu 
otázku: „Jak mohu druhým lidem dokázat, že se pravý Bůh 
skrze Bibli dává lidem poznat?“ A brzy jsem našel i odpo-
věď: „Protože Bible v sobě skrývá logicky prokazatelný dů-
kaz o Bohu!“

Logický důkaz Boha

Dávej pozor! Měl bys vědět, že Bible nebyla napsána pou-
ze jedním autorem, ale že Bibli tvoří 66 knih, které byly 
napsány čtyřiceti autory. Bible je vlastně malá knihovna! 
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Samozřejmě je oprávněná otázka, jak může být taková 
lidmi napsaná kniha „Božím slovem?!“ Odpověď je prostě 
bomba! Neboť je dokázáno, že Bůh je redaktorem! Těch 
66 knih není jenom seřazení na sebe navazujících příbě-
hů, nýbrž máme zde co do činění s červenou nití Božích 
proroctví a jejich naplněním, která se prokazatelně odvíjí 
skrze celou Bibli. Věděl jsi, že se Bible skládá ze 31 176 
veršů a že 6 408 z nich má prorocký obsah? Bůh se dal 
těmto lidem poznat a oni nepsali své vlastní názory, ale 
Boží! Že tomu tak skutečně je, dokazují Boží proroctví, 
která se naplňují ještě i v současném světě! Stále znovu 
Bůh vzkazuje:

„Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, 
uvěřili, že já jsem to.“ (Jan 13, 19 nebo Izajáš 42, 9)

Vidíš logiku tohoto důkazu o Bohu? Ježíš neříká: „Ty musíš 
jen věřit...“ ale má pochopení pro to, že se k věci stavíme nej-
prve kriticky, protože na každém rohu stojí nějací náboženští 
podvodníci! Proto nám Ježíš poskytuje o Bohu důkaz: „Ježíš 
vám to říká již nyní předem, abyste potom…“ Bylo vysloveno 
tisíce proroctví! „Abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já 
jsem to!“ Právě v těchto dnech se naplňují mnohá proroctví 
v přírodě, politice, hospodářství a evangelizaci světa. Ježíš 
například předpověděl celosvětové pronásledování křesťa-
nů v době, kdy ještě nebyl ani jeden křesťan! 

Za posledních 2 000 let byly po celém světě mučeny 
a zabity milióny křesťanů jenom proto, že věřili v Ježíše Kris-
ta – ale oni se raději nechali zabít, protože věděli, že mají 
u Boha věčný život! 

Ježíš zároveň předpověděl celosvětové rozšíření Jeho 
království a Jeho poselství v době, ve které ještě nebyly žád-
né kostely, ani misie a ani jeden jediný křesťan! 
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„A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě, na 
svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.“ (Matouš 
24, 14)

Ohlédni se zpět! Rozhlédni se kolem sebe! Od této předpo-
vědi nežila na Zemi žádná generace bez tisíců a milionů lidí, 
kteří v ní začali žít nový život s Ježíšem! Například na tomto 
obrázku vidíš více než jeden milion lidí shromážděných na 
jediné bohoslužbě! 

Všechna biblická proroctví se naplňují, což je důkazem toho, 
že se nám zde dává poznat vševědoucí Bůh! 
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„Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajem-
ství prorokům, svým služebníkům.“ (Ámos 3, 7)

Tohle může přezkoumat každý! Bůh všechno předpověděl! 
Byl předpovězen nástup čtyř velkých světových říší v jejich 
pořadí i jejich pád a X dalších věcí! Ježíš předpověděl, že 
na konci časů přijde celosvětová recese a my ji máme. Je-
žíš předpověděl, že na konci časů bude celosvětový obchod 
s lidmi a v současné době je na Zemi více než 27 milio-
nů zotročených lidí, což je víc než kdykoliv předtím! Ježíš 
předpověděl, že katastrofy, nemoci, epidemie, války, strach 
a nemorálnost budou na konci časů přibývat jako porodní 
bolesti.

Pro porodní bolesti je charakteristické to, že se objevují 
ve stále kratších časových intervalech a stále silněji! A to 
je přesně to, co v současné době můžeš kolem sebe vidět! 
Je to stále silnější! BSE, slintavka a kulhavka, ptačí chřipka, 
prasečí chřipka, AIDS, rakovina, tsunami, požáry v Řecku, zá-
plavy v New Orleans, 9/11, Irák, strach a teror… je to stále 
silnější! Kdo zná Bibli a čte noviny, je mu vše jasné: Ježíš 
nám dokazuje, že On je ten vševědoucí Bůh! Všechno nám 
řekl předem!

Většina proroctví je příliš komplexní na to, abych je tady 
mohl v krátkosti uvést, ale stačí ti znát jen Bibli a noviny, 
abys ztratil všechny pochybnosti o tom, že Bible je aktuál-
nější než jakékoliv noviny a proto na ni nenech sedat prach! 
Víra v Ježíše Krista spočívá na ověřených skutečnostech. My 
nevěříme v Ježíše Krista proto, že bychom byli ubozí tupci, 
ale proto, že JEŽÍŠ DOKAZUJE SVÉ BOŽSTVÍ!

Už pouhá tato jediná předpověď, že evangelium bude 
zvěstováno všem národům, by byla z lidského pohledu ne-
proveditelná, protože tenkrát neexistoval žádný knihtisk, 
žádné počítače, žádná média, vozidla a podpůrné prostřed-
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ky, které by tuto předpověď mohly zrealizovat. Tehdy nebyl, 
jak už bylo řečeno, na světě ani jeden jediný křesťan (!) – ale 
byl tu jeden Kristus a to, co on předpověděl, se naplňuje! 
A tak Boží slovo zasahuje téměř všechny národy a kultury 
a milióny lidí všech generací přijali skrze Ježíše Krista od-
puštění svých hříchů a nový věčný život. To „přízemí“ Božího 
království se rozšiřuje po Zemi a zároveň s ním se zalidňuje 
nebe. Ještě jednou: Tady nejde o mrtvou církevní politiku, 
nýbrž o Boží království a o reálný život s Bohem! Ježíš také 
předem oznámil, že mnoho vlků se oblékne do beránčího 
roucha – pokrytci, lidé, kteří se budou tvářit jako kdyby byli 
křesťany a budou přitom druhé klamat a odvádět od víry. 
Dřív než byl na světě jeden jediný křesťan (!), Ježíš předpo-
věděl, že se na konci časů objeví mnozí lidé, kteří o sobě 
budou tvrdit, že jsou Kristus. Není to naprostým šílenstvím 
něco takového o sobě jako „normální člověk“ prohlásit?! Já 
jsem ale viděl reportáž, ve které se uvádělo, že v současné 
době se po celém světě pohybuje více než 1 000 lidí, kteří 
se zfalšovaným pasem (!) o sobě prohlašují, že jsou Kristus! 
Jsou to sektářští podvodníci! Ježíš před nimi varoval! On 
není žádný šílený psychopat, ale je doopravdy Bůh! On sám 
řekl:

„Kdo vidí mne, vidí Otce.“ (Jan 14, 9)

Představ si, že by někdo zazvonil u tvých dveří a řekl ti: „Když 
se na mě podíváš, tak vidíš Boha Otce!“ Jsem přesvědčen, 
že bys zavolal policii! Tihle lidé jsou nebezpeční! Musíš si 
uvědomit, že buď byl Ježíš šílený psychopat nebo byl doo-
pravdy Bůh! Ještě jednou: Ježíš má pochopení pro to, že tyto  
věci musíme kriticky zkoumat a proto říká: „Pravím vám to již 
nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem 
to!“ Protože to je právě to, co nedokáže žádný „normální člo-
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věk“. Tisíce naplněných proroctví dokazují právě tuto jednu 
jedinou skutečnost: 

„Ježíš je ten pravý Bůh…“ (1. list Janův 5, 20)

A také: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha…“ (2. list Timo-
teovi 3, 16)

A Bůh také říká:

„Kdo mě hledá celým svým srdcem, tomu se dám nalézt.“ (Jer-
emiáš 29, 13)

Není nikdo, kdo by hledal Boha celým svým srdcem a koho 
by Bůh zklamal. Petr Novotný vám bude vyprávět, jak našel 
se svou ženou Táňou cestu k Bohu když byl ještě evolučně 
smýšlejícím ateistou. 

Z ateisty křesťanem

Jmenuji se Petr Novotný, pocházím z ateistické rodiny a vy-
rostl jsem v komunistickém Československu. O Bohu se u nás 
doma nikdy nemluvilo, ale byli jsme vychováváni k odporu 
vůči Komunistické straně. 

Velkou roli v životě naší rodiny hrál sport. Můj otec byl 
trenérem sportovní gymnastiky a bývalý člen širšího národ-
ního týmu. I já jsem se tedy snažil realizovat ve sportu. Za-
čínal jsem gymnastikou a přes fotbal jsem se dostal až k te-
nisu, u kterého jsem už potom zůstal. Životní filozofie mého 
otce byla prostá: „Nauč se pořádně sport, aby ses dostal na 
Západ a mohl mě tam potom pozvat.“ Ale dřív než k tomu 
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došlo, spadla železná opona a já 
se na „Západ“ mohl dostat le-
gálně. Už ale nemělo smysl 
tam zůstávat, protože jsem se 
každý den mohl vracet domů. 

Se zprávou o Boží exis-
tenci jsem byl poprvé kon-
frontován po mém návratu ze 
základní vojenské služby v dí-
lenském provozu První brněnské 
strojírny, kde jsem pracoval jako dřevo-
modelář. Jeden můj spolupracovník tenkrát na sklonku vlády 
totality, asi v roce 1985, uvěřil v Boha a snažil se mi to něja-
kým způsobem sdělit. Pamatuji si jen, že jsem se mu tenkrát 
vysmál a argumentoval jsem tím, že přece všichni ví, že jsme 
se postupně vyvinuli… až později jsem si mohl uvědomit, 
v jaké slepotě, hlouposti, nevědomosti a domýšlivosti jsem 
se nalézal. 

Krátce po pádu totalitního zřízení jsem byl s otázkou 
Boží existence konfrontován znovu. Tentokrát to již bylo 
v místě mého nového bydliště – v Chebu. Potkal jsem své 
staré přátele, manželský pár, kteří sami nedávno v Boha uvě-
řili. Jakoby věděli v čem mám největší problém, začali mi na 
základě vědeckých důkazů vysvětlovat, že evoluční teorie je 
vědecky nepodložený a neuskutečnitelný lidský výmysl. Ku-
podivu jsem se jim nevysmál, ale nad věcí jsem zapřemýšlel 
a musel jsem jejich argumenty uznat za pravdivé. Uvědomil 
jsem si, že vznik života z neživé hmoty působením neživých 
okolností je vyloučen a pravděpodobnost vzniku byť i jen 
toho nejnepatrnějšího živého organismu působením ná-
hodných okolností je nulová. Na základě rozumového, raci-
onálního a logického uvážení těchto skutečností jsem došel 
k jednoznačnému závěru, že je zde vyšší, nesmírně inteli-
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gentní bytost, nazýváme ji „Bůh“, která nás stvořila. Pochopil 
jsem, že tak jako nenajdete hodináře v hodinkách, nenajdete 
ani tohoto Stvořitele v trojrozměrném prostoru a že zcela lo-
gicky musí být někde mimo něj. Mí přátelé mi ještě vysvětlili, 
že o Bohu – Stvořiteli mluví jediná kniha – Bible. 

Na základě tohoto poznání jsem tedy uznal existenci 
Stvořitele, ale to ještě nebylo to nejpodstatnější, byl to tepr-
ve začátek hledání.

Toto setkání se odehrálo v době, kdy jsem se již znal se 
svou ženou. Oba dva jsme prošli životem ve vztazích, které 
nebyly ideální a hledali jsme důvěru jeden k druhému. Cítil 
jsem, že nám něco chybí, že zde musí být nějaký pevný zá-
klad a že to nějakým způsobem souvisí s tím Bohem – Stvo-
řitelem o kterém jsem už věděl. 

Společně jsme si tedy obstarali Bibli, začali ji číst a to 
pěkně od začátku. Moc moudří jsme z toho nebyli, ale měli 
jsme upřímnou snahu poznat pravdu a nalézt Boha.

Jako kdyby Bůh naše hledání viděl (a On ho opravdu vi-
děl) a chtěl se nám dát nalézt, setkal jsem se nedlouho poté 
s člověkem, který mi předal tu informaci, kterou jsem potře-
boval slyšet. Řekl mi, že Ježíš Kristus zemřel za mé hříchy a že 
On je ten Stvořitel a Bůh, který přišel na tuto zemi v těle člo-
věka, aby zemřel za náš hřích. Tím nás zachránil a skrze víru 
v tuto jeho oběť na kříži nám umožnil návrat do původně pro 
nás zamýšleného vztahu s Bohem. V tu chvíli jsem sám v sobě 
věděl, že je to pravda. Uvědomil jsem si nesmyslnost života 
bez Boha a byl jsem naplněn obrovskou radostí z toho, že 
život má smysl, že je za ním Boží plán, že Bůh nás zná a chce 
s námi být navěky. Své pocity bych nejlépe vyjádřil slovy: na-
plnění, pokoj, jistota, nalezení pravdy. Najednou jsem věděl, 
proč tu jsem a jaký má tenhle život na Zemi smysl. 

Následně jsem přijal Ježíše Krista jako svého Spasitele 
a Pána a začal jsem číst Bibli (počínaje od Nového zákona), 
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abych co nejlépe poznal, jaký Bůh je a co ode mě žádá. Na 
základě tohoto mého svědectví v zápětí uvěřila i moje žena, 
takže spolu od té doby můžeme sdílet nádhernou jednotu 
víry v jediného Stvořitele – Boha a v Jeho Syna Ježíše Krista 
i v Ducha svatého, kterého Bůh poslal na tuto zem jako na-
šeho učitele a průvodce, abychom těmto věcem vůbec mohli 
porozumět. 

Od té doby uplynulo již téměř 20 let. Se svou ženou 
jsme k sobě našli vzájemnou důvěru a žijeme ve šťastném 
manželství na pevném základě, který má jméno Ježíš Kristus. 
Náš společný život nebyl a není vždy procházkou růžovým 
sadem a museli jsme řešit i velmi vážné životní situace. 
Víme ale, že v tom všem byl Bůh s námi a pomáhal nám 
všechno překonat a obstát. 

V současné době žijeme v Chebu, kde jsme v roce 2004 
založili sdružení VINICE CHEB, o. s., které v současné době 
koordinuje službu evangelisty Kornelia Novaka v České 
Republice, provozuje křesťanské knihkupectví a e-shop. Za 
pomoci a podpory sdružení Wort des Lebens e.V. z Německa 
tvoříme i společenstvím křesťanů. 

Naším největším přáním je, aby každý člověk našel po-
koj s Bohem a věčný život, který pro nás Bůh připravil skrze 
oběť Ježíše Krista.

Vaši Petr a Táňa Novotní

Věda dokázala…

Petr porovnával Bibli s vědou a našel pravdu! Následující 
článek ti poskytne důležité informace, pokud tě toto téma 
zajímá. 

Nejmodernější genetický výzkum nám umožňuje, aby-
chom podle jedinečné genetické informace (DNA) mohli 
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usvědčit zločince nebo abychom podle testů otcovství ne-
pochybně prokázali, kdo je s kým v příbuzenském vztahu. 
Přitom výzkumníci objevili něco zajímavého: 

Nejmodernější věda dokazuje skutečnost,  že všichni lidé 
pocházejí z jedné a téže ženy!

Dlouhé roky nás obelhávali a mnozí věřili tomu, že pochází-
me z opic. Možná si říkáš: „Ale oni nám přece tvrdili, že teorie 
evoluce je dokázaná?!

Před soudem platí jen důkazy a žádné teorie! Teorie 
evoluce je jen „teorie“, která nebyla nikdy dokázaná – spíše 
její pravý opak! V současné době věří stále více vědců na 
základě důkazů tomu, že je zde Stvořitel Bůh! Již Albert Ein-
stein řekl: „Se všemi svými poznatky docházím k jedinému 
závěru: musí tu být Stvořitel Bůh.“ 

Podívej se na Darwinovu teorii: 
Darwin se domníval např., že oko vzniklo z mateřského zna-
mínka, na které miliony let svítilo slunce. To je nesmysl, pro-
tože dnes už víme, že tím vzniká rakovina kůže a ne oko! 

Darwin se domníval, že se život ve své komplexnosti 
zlepšoval ve svém vývoji skrze mutace. V současné době 
lékařská věda dokazuje, že 96 % mutací je smrtících a zby-
tek mutací je pro organismus buď velkou nevýhodou nebo 
nejsou dědičné. 

V jedné věci se Darwin nemýlil. Věděl, že má-li být jeho 
teorie pravdivá, potom zde musí existovat nespočet pře-
chodných forem živočichů. Proto také řekl, že vykopávky 
musí v budoucnosti odhalit miliony „přechodných článků“ 
a tím dokážou, že jeho teorie je pravdivá. Ale v současnos-
ti byly objeveny např. v kalifornských rašeliništích milio-
ny fosilií, ale ani jediný přechodný článek! V současnosti 
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sami vědci potvrzují: Jeden z nich říká: „My už nehledáme 
jen chybějící článek, protože nám chybí celý řetěz.“ A jiný 
říká: „Všechny nálezy vykazují znepokojující znaky stvoření.“ 
Rozumíš tomu? „Znepokojující znaky stvoření.“ Jednu věc si 
musíš uvědomit: 

Teorie evoluce byla prezentována v době, kdy už měl 
svět plné zuby té převrácené, hamižné a moci chtivé středo-
věké církve. Lidé si uvědomovali, že Bůh nemůže být takový, 
jak ho prezentuje církev a mysleli si, že pokud je teorie evo-
luce pravdivá, tak budou moci dokázat, že Bůh není. Jedná se 
tedy vlastně o ideologii. Jeden francouzský vědec řekl: „Ne-
věříme v teorii evoluce proto, že by byla dokázaná, ale pro-
to, že jakákoliv jiná alternativa je víra ve stvořitele Boha 
a v toho věřit nechceme!“ Tento vědec byl alespoň 
upřímný. Lidé byli tenkrát frustrovaní z církevních 
mocenských hrátek a pochopitelně se jí chtěli 
zbavit. Proto se evoluční teorie hodila nejlépe 
komunistům, aby ji mohli použít pro svou vlast-
ní propagandu a jejich poselství bylo jasné: 
„Věda dokázala, že…, a proto jen starci, hlupáci 
a děti věří v Boha!“ K tomu se jim hodil 
každý prostředek. Museli shromáž-
dit důkazy, nálezy a být v tom 
úspěšní. Takto se stal slavným 
např. „Pekingský člověk.“ V jed-
né jeskyni u Pekingu byly 
v popelu nalezeny kosti lidí 
a opic a tím vzniknul důkaz, 
že lidé a opice žili spo-
lečně! Komu-
nistická 
propa-
ganda 
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jela na plné obrátky. Teprve o mnoho let později vyšla naje-
vo skutečnost, že toho popela tam bylo do výše dvou metrů 
a že tedy celá věc musela být trošku jinak: Několik Číňanů 
bylo zaskočeno výbuchem vulkánu právě ve chvíli, když jedli 
malé opice... Když toto vyšlo najevo, najednou se záhadným 
způsobem ztratily všechny „důkazy“. 

V Americe byl nalezen zub a na tomto základě byla 
zrekonstruována přechodná forma mezi opicí a člověkem. 
Teprve o tři roky později byla ve větší hloubce nalezena 
kostra, ke které zub patřil! Jednalo se o vyhynulý druh pra-
sete! Uběhla ale celá desetiletí, než tato věc byla v učebni-
cích změněna, protože žádný vědec nechtěl tenhle trapas 
přiznat. Ale my jsme pořád tak bezelstní a dál věříme této 
kouzelné formulce: „Věda dokázala!“ Dnes už ale víme, na 
čem jsme! Byla například nalezena fosilní ryba jménem 
„Quantenflossler“, o které se mělo za to, že vyhynula před 
mnoha miliony lety. Najednou byla nalezena živá!!! A k údě-
su evolučních teoretiků se za všechny ty miliony let ta ryba 
vůbec nezměnila, což naprosto odporuje evoluční teorii, 
která se domnívá, že život se během časových období dále 
vyvíjí!!! Co je teď špatně? Znamená to snad, že tato ryba 
není tak stará? Nebo se stáří měřilo špatným způsobem? 
Nebo je celá evoluční teorie omyl? Na všechny tři otázky 
je odpověď ANO! Evoluční teoretikové věří tomu, že Země 
je miliardy let stará. Podle jejich teorie představují jednot-
livé zemské vrstvy dlouhá časová období. Další šok! Byly 
nalezeno mnoho zkamenělých stromů, které všemi těmi-
to vrstvami skrz naskrz procházejí. To je jasným důkazem 
toho, že tyto vrstvy vznikly najednou a ne během milionů 
let! Tohle do evoluční teorie nezapadá! Ale zapadá to do 
Bible! Protože v ní nám Bůh podává zprávu o tom, že Země 
byla zaplavena potopou a přitom, když se voda vsakovala 
do zemského povrchu, vznikly tyto zemské vrstvy a skrze ně 
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procházející stromy. Tím se vysvětlují i různé fosílie, které 
byly v různých vrstvách nalezeny apod. 

Dříve než Bůh seslal na svět potopu, je v Bibli napsáno 
něco zajímavého o tom, že se lidé dožívali mnohonásobně 
vyššího věku než je tomu teď. Mnozí to považovali za po-
hádku. Je tam také psáno, že v tehdejším světě nepršelo, ale 
že půda byla zavlažována vodou vycházející ze země... Když 
vědci začali zkoumat ozonovou díru, objevili něco ohromují-
cího. V jejich zprávě můžeme číst o tom, že na Zemi dopadají 
různá záření z vesmíru, což přineslo šokující objev! Zjistili, že 
člověk by se mohl dožívat daleko vyššího věku a zvířata by 
mohla být daleko větší, kdyby naše atmosféra byla taková, 
jaká je popsána v Bibli. 

Není to pozoruhodné? Nemodernější věda potvrzuje do-
konce i ty „nejneuvěřitelnější“ výpovědi Bible! Dovol mi říct 
ti jednu věc: V současnosti to nejsou starci, hlupáci a děti, 
kteří věří v Boha, ale ti, kteří v hlavě něco mají, přemýšlejí 
a jsou schopní si udělat názor! Vědců, kteří věří v Boha, ne-
ustále přibývá! Leonid Groschnik je jedním z předních svě-
tových mikrobiologů žijící v Moskvě. Nevede pouze vědecký 
výzkum, ale i modlitební skupinu na univerzitě – on, bývalý 
ateista. 

Kdo čte Bibli, ten ví víc! V současné době je možné doká-
zat, že všichni lidé pocházejí původně z jedné ženy a v Bibli 
je dokonce její jméno! Bůh o ní dobře ví, protože ji sám stvo-
řil! Ona není dílem náhody nebo velkého třesku, určeným 
po krátkém životě k nejasnému konci, ale my lidé jsme byli 
Bohem stvoření proto, že chce s námi žít a to věčně! Chce 
s tebou mít osobní vztah k jehož naplnění dojde ve věčnosti! 
Tvůj život má smysl! Jsi tady proto aby ses rozhodl buď pro 
Boha anebo proti němu. Bůh k věčnému životu nikoho nenu-
tí! On tě jen zve. Čti klidně dál, protože se dozvíš ještě hodně 
věcí, které potřebuješ vědět. 


