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Předmluva

Mnozí lidé se ptají: „Jak mám věřit tomu, že Bůh je láska, když 
vidím, jak tisíce lidí krutě trpí?“ Nebo: „Pokud je Bůh spravedli
vý – proč nesešle blesk na všechny ty, kteří svou nespravedlností 
a zlobou přináší nekonečné utrpení jiným?“ Chtěl bych ti touto 
knihou na tyto otázky odpovědět. 

V této knize půjde o Boží lásku, spravedlnost, zákon, soud, 
rozsudek, trest, milost a téma posvěcení. V mnohých kruzích 
moderního křesťanství se již některá z těchto témat příliš ne
uznávají, což vede k tomu, že také ostatní oblasti jsou chápá
ny jednostranně či dokonce zcela špatně a důsledky jsou fatál
ní. Stále znovu slyšíme slova „láska“ a „milost“, ale často jsou 
chápány a kázány v takovém smyslu, který je vzdálený biblické 
pravdě. Pokud oddělíme témata Božího soudu a trestu od Jeho 
lásky, vzniká tak úplně chybný Boží obraz. Boží lásku zbavenou 
Božího soudu nepochopíme tak, jak Bůh chce, abychom Jeho 
lásce rozuměli. Rovněž nikdy nepochopíme, co je ve skutečnosti 

„milost“, pokud neporozumíme, co je „rozsudek“ a „trest“. Před 
žádným světským soudem se nebude mluvit o milosti, pokud 
není jistý rozsudek a není známa výše trestu. S Boží „milostí“ je 
to právě tak a to musí znovu vejít ve známost. 

V mnohých sborech a církvích mi lidé potvrdili, že následují
cí biblické pravdy ještě nikdy neslyšeli. Protože se s touto zpět
nou vazbou v poslední době setkávám častěji, předsevzal jsem 
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si  tímto výkladem nabídnout pomoc těm, kteří chtějí Bohu po
rozumět tak, jak se zjevuje v Bibli.

Kazatel je posel Boží. Měl by předávat Boží slovo. Co bychom 
si pomysleli o listonoši, který otevírá dopisy, přizpůsobí jejich 
obsah svému vlastnímu názoru a teprve poté je hodí do schrán
ky? Mohu čtenáře ujistit o tom, že v této knize chci představovat 
mínění Bible a nikoliv názory nějakých teologů či filozofů.

Co se týče stylu, v jakém je tato kniha napsána, chtěl bych po
dotknout následující: při čtení Bible je čtenáři jasné, že se Bůh 
k určitým věcem vyjadřuje často velmi přímo a bez obalu. Řeč 
a obsah Bible nejsou vždycky „horoucí“ či „romantické“, nýbrž 
konkrétní a prosté a někdy dokonce opravdu ostré. Čtenář by se 
proto neměl divit, když takovýto styl najde rovněž v této knize. 
Mluvíme zde o vážných tématech a tomu odpovídá i styl knihy. 
Ale žádný strach. Mou nadějí je, že čtenář bude naplněn oprav
dovou radostí, když obsah pochopí.
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Boží láska

Jedna z nejdůležitějších otázek v životě je, jak máme rozumět 
Boží lásce. Pokud budeme na omylu zde, pak jsme v nebezpečí, 
že budeme naprosto špatně rozumět také Bohu a všemu ostat
nímu, neboť:

„Bůh je láska“ (1 Jan 4, 16)

To je ta nejznámější pravda v křesťanství: Bůh je láska. Co to však 
znamená, že Bůh je láska? Zde se již názory výrazně liší a zůstá
vá mnoho otazníků. Sedí Bůh na růžovém obláčku a rozplývá se, 
zatímco my trpíme? Nebo je Bůh slepý láskou a nevidí, co se na 
zemi ve skutečnosti děje? Mnoho zamilovaných vidí milovanou 
osobu růžovými brýlemi a jsou slepí k jejím případným slabos
tem či dokonce špatnostem. Dcera básní: „Ten je tááák sladký!“, 
zatímco rodiče z toho možná dostávají záchvat… Máme takto 
rozumět Boží lásce? Činí Boha láska slepým k realitě zla a ne
spravedlnosti na tomto světě? Má Bůh, samou láskou zaslepený, 

„slepou potřebu harmonie“? Znamená Boží láska skutečně to, že 
všichni mohou dělat a nedělat co chtějí, protože Bůh je láska? Ne. 
Bible nám dává jiný, realističtější obraz Boží lásky. 

kaPitola 1
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Jádro Boží lásky

Boží láska má mnoho dimenzí. Při každém dobrém kázání mů
žeme objevit nějakou novou dimenzi Boží lásky. Bůh je láska, 
a proto je celé Jeho bytí, myšlení a jednání prodchnuto láskou. 
Proto stále znovu slyšíme o Boží pomoci, útěše, dobrých da
rech, milosti,… a „díky Bohu“ v tom nikdy nedojdeme na konec, 
protože Boží láska je nevyčerpatelná! Spíše přečerpáš oceán ná
prstkem, než bys mohl vyčerpat Boží lásku, protože Bůh nejen 
miluje, On je láska!

Přesto musíme podstatné části Boží lásky rozumět, protože 
jinak neporozumíme Bohu – a tím také ničemu jinému. Chtěl 
bych tuto ústřední část Boží lásky nazvat „jádrem Boží lásky“.

Tímto jádrem Boží lásky je Boží morálka.

Možná jsi zde očekával něco jiného? To může značit, že jsi to 
nejlepší na Bohu ještě vůbec nepoznal. Nech si to vysvětlit, poté 
porozumíš, co tím myslím. Co je to Boží morálka? Chci ji defi
novat takto:

Morálka je pozitivní Boží závazek tomu, co je dobré a správné.

Bůh se zavázal tomu, co je dobré a správné, protože je morál
ním Bohem. Právě proto je dobrý! Pouze proto je Bůh láskou! 

kaPitola 2
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 Přemýšlej o tom. Co by bylo vlastně na Bohu tak dobrého a „hod
ného lásky“, kdyby nebyl zavázán tomu, co je dobré a správné? 
Co by bylo na Bohu tak dobrého, kdyby tu a tam udělal něco 
špatného, zlého a nesprávného?! Co by bylo na Bohu tak dobré
ho, kdyby byl Bohem nemorálním a dovoloval mi lhát ti a podvá
dět tě? Potom by se z Boha stal ďábel! Ale Bůh je opakem ďábla! 
Bůh je láska! Je zavázán tomu, co je dobré a správné, protože je 
morálním Bohem.

Mnoho lidí se tváří tvář vší té krutosti ve světě ptá, jak tedy 
může být Bůh spravedlivý?! Zajímavé je, že tím nevědomky be
rou v potaz Boží morálku. Očekávají, že se Bůh zaváže tomu, 
co je dobré a spravedlivé. Bláznivá je však ta skutečnost, že ti 
samí lidé často nechtějí naslouchat, když člověk přijde s téma
tem „morálka“. V Německu existuje nadávka „apoštol morálky“. 
Běda ti, když v tomto směru něco řekneš, pak budeš dokonce 
i v církvích považován za skeptika a odpadlíka a odepsán jako 

„zákoník“. To tomuto dilematu příliš nepomáhá. Skutečností je: 
Boží lásce neporozumíme, pokud rovněž neuznáme, že jádrem 
Boží lásky je Boží morálka. Bůh je zavázán tomu, co je dobré 
a správné pro všechny živé bytosti a celé stvoření! Bůh chce to 
nejlepší pro celý svět! 

Lidé, kteří kvůli nespravedlnosti ve světě zpochybňují Boží 
spravedlnost, zjevně očekávají, že Bůh zasáhne svým soudem. 
Později uvidíme, že to Bůh skutečně dělal, dělá a bude dělat i na
dále. Ale abychom tomu porozuměli, musíme nejdříve znát ur
čité informace, na jejichž pozadí a základě můžeme dále stavět, 
protože jinak nepochopíme ani Boží soud a trest, a i zde Boha 
obviníme z nespravedlnosti. Ale jedno po druhém. 

Pokud neporozumíme tématu lásky, nepochopíme správně 
žádné téma Bible. Téma útěchy, téma pomoci, téma požehnání, 
milosti či záchrany… Žádné téma Bible nebude správně pocho
peno, když je oddělíme od Boží lásky a morálky.

Přiznávám, že téma „morálka“ zní poněkud suchopárně, tak 
nějak bez citu. Člověk u „lásky“ očekává více citu. Ale zde jde 
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i o city! Bůh cítí lásku! Bůh Bible je emocionálním Bohem! Ale 
není to ten růžovými brýlemi zaslepený pocit harmonie ani to 
nejsou erotické pocity, nýbrž jde tu o něco jiného.

Už jsi někdy udělal něco dobrého pro druhé a zažil tu radost, 
kterou můžeme zakusit pouze tehdy, když z nesobeckých po
hnutek uděláme něco dobrého? Pokud ano, tak to byla „láska 
v akci“, možná láska k bližnímu. Není nic, co by nám přinášelo 
více radosti než činit radost druhým! Je to tato čistá láska, kterou 
Bůh prožívá! Anebo zažil jsi už někdy radost z čistého svědomí? 
Ten pokoj, blaho, … To zakouší ve své lásce Bůh! Má hlubokou 
radost, již můžeme mít pouze tehdy, když činíme dobré z neso
beckých pohnutek, a prožívá blaženost čistého svědomí, neboť 
nikdy nejednal v protikladu ke své morálce a také to nikdy neu
dělá! Bůh se nám v Bibli nezjevuje jako lhostejný a nedotčený ne
spravedlností, ale jako ten, kdo s námi soucítí. Občas se umí také 
opravdově rozzlobit – protože Bůh chce dobré a spravedlivé 
a nemůže „strpět“, když někdo koná pravý opak! Bylo by to špat
né, kdyby bylo Bohu jedno, že my lidé trpíme nespravedlností! 

K tématu pocity bych chtěl učinit ještě následující poznám
ku. Pocity následují myšlenky, stejně jako přívěs následuje vleč
né vozidlo, pokud je k němu připevněný. Když myslím na svou 
prázdnou peněženku, tak se podle toho také cítím. Když sedím 
hladový před plným talířem, tak se raduji! Když uvidíme něco, 
co nám nahání strach, tak se budeme také příslušně cítit. Pocity 
následují vždy to, co si myslíme, čemu věříme nebo co vnímáme. 
Tak je to také u Boha. Raduje se z dobrého a správného, ale je 
rozhněvaný, když musí zakusit něco zlého a špatného. Boží láska 
tedy není nějakým slepým pocitem, ale Bůh prožívá věci podle 
toho, co vidí a zakouší. To by nebyl ten případ, kdyby Bůh byl 
nemorální, avšak jádrem Boží lásky je Jeho morálka.

Bůh je všemocný, ale nemůže vše. Nemůže například lhát 
a také to nikdy neudělá. Bůh je zavázán pravdě a nikdy se nezmě
ní, protože vždy byl, je a navěky zůstane v harmonii se svou mo
rálkou. Ježíš byl, je a zůstává stále stejný! Nemění se (Žd 13, 8).
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Boží morálka je pozitivní závazek dobrému a správnému. Není 
tomu ale tak, že by Boží morálka byla jen nějakou naprogramova
nou funkcí, avšak Bůh se ke své morálce zavázal svobodně a z pře
svědčení. Bůh ví, co je dobré a špatné, co je správné a nesprávné, 
co je pravda a co není, protože je vševědoucí; tak, jak to Bůh vidí, 
tak to také zůstane. A právě to je na Bohu tím dobrým. Představ 
si, že by své názory a hodnoty měnil. Představ si, že by včera něco 
nazval hříchem a dnes by to doporučil… Pak by byl Bůh svévolný 
a lhostejný. Pak by byl nemorální a nespravedlivý! Včera někoho 
za nějaký hřích potrestal a dnes za stejný čin uděluje odměnu?! 
Z nebe by pak byl blázinec! Jak by se pak člověk mohl tomuto 
nevypočitatelnému Bohu zavděčit? Vidíme, že takový Bůh by byl 
nespravedlivý a o Boží lásce už by se vůbec nedalo mluvit. Před
stav si, že by Bůh ve své vševědoucnosti věděl, k jakým škodám 
nějaká věc povede a nevaroval by nás! Prostě by nás nechal jít do 
záhuby! Potom by již Bůh nebyl jen svévolný a lhostejný, ale také 
krutý a zlý! Ale to On není. Bůh je láska, ví, co je dobré a špatné 
a říká to naprosto jasně. Ukazuje nám důsledky svatého života 
a nezatajuje nám důsledky života v hříchu. Každý, kdo čte Bib
li, může naprosto jasně vidět, jak Bůh na jednotlivé věci nahlíží.

Ale dnes mluví mnozí o toleranci. Bezpodmínečně chtějí, aby 
byl Bůh ve své lásce tolerantní. Ale to Bůh není. Jaké by to mělo 
následky, kdyby byl Bůh tolerantní? Pak by mluvil takto: „Lžete, 
ale jen málo, nekraďte jeden druhému přespříliš, smilstvo již ne
existuje, protože tím nejdůležitějším je „láska“, nebijte se příliš 
tvrdě – nebo alespoň ne tak často…“ Naprostý žvást! Takovouto 

„tolerantní lásku“ nacházíme u satana!
Jiné jméno pro satana v Bibli je „diabolos“. To v překladu zna

mená „působící zmatek“. Je ďábelským cílem satana, abychom 
my lidé měli pokřivený obraz Boha a tím také pokřivené chápání 
spravedlnosti a nespravedlnosti, správného a nesprávného, zla 
a dobra. Tolerance je jednou z  jeho strategií, kterou nás stále 
více a více odcizuje od Božích hodnot a bytí, až je nakonec jaký
koliv hřích „normální“!
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Podívej se do světa, jaký „hodnotový chaos“ zde řádí! Bible 
nám výslovně říká, kdo za tím vězí. Čtenář Bible zřetelně vidí, 
že nám Bůh nad slunce jasněji sděluje, co je správné a nespráv
né, dobré a špatné. Tady nemusí nikdo přemýšlet o tom, že je to 
potřeba vyložit či že se o tom nechá diskutovat, ne, Bible není 
napsána v tomto stylu, nýbrž je naprosto jasná. Bůh není tole
rantní, ale absolutně netolerantní. Nebudu se snažit Boha nějak 
uhladit či Ho učinit příjemnějším pro lidi s humanistickým svě
tonázorem, tím bychom jen opět uvízli ve svých iluzích o Bohu; 
my však musíme usilovat o to, abychom Bohu porozuměli! Je 
to dokonale dobré, že je Bůh netolerantní! Neodchyluje se ani 
o stupeň od toho, co je dobré a správné a nepřijímá ani milimetr 
toho, co je zlé a nesprávné, a to je skvělé! 

V určitém smyslu Bůh tolerantní je. Nečiní např. žádný roz
díl mezi barvou kůže nebo společenskými vrstvami, nýbrž chce 
stejným způsobem to nejlepší pro všechny. Ale také zde je slovo 
tolerantní špatné. Tolerance by znamenala, že má Bůh nějakého 

„favorita“, kterému nadržuje, například bělochy či bohaté – a že 
prostě všechny ostatní toleruje… Tak tomu však není. Toleran
ce vlastně znamená, že člověk má nějaký názor a pak je tu a tam 
připraven ke kompromisu, nebo nevidí věci stojící mimo jeho 
názor tak jednostranně, nebo je schopen ponechávat i ostatním 
názorům rovnoprávnost, ale takový Bůh není. Nenechává žádné
ho hříšníka zůstávat v hříchu, ale volá všechny hříšníky k obrá
cení! Bůh není tolerantní, nýbrž absolutistický! Ví, co je dobré 
a správné a ví také, co dobré a správné není, a říká to zcela jasně.

Představ si lodního kapitána, jehož cílem je přeplutí širého 
oceánu, a přitom dovolí kormidelníkovi již od přístavu jedno
stupňovou odchylku kurzu. To by mohlo znamenat, že se na 
konci loď mine cíle o několik kilometrů! Bůh ví, že kdo nastaví 
svůj životní kompas chybně o jeden stupeň, ten na konci celé 
vzdálenosti mine cíl o několik kilometrů! V tom to je! Proto Bůh 
nepřijímá odchýlení ani o jeden stupeň od svých cílů, hodnot 
a norem! Měli bychom Mu za to být vděčni, protože chce, aby
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chom dosáhli věčného cíle. Proto nás lidi neustále volá k nápra
vě kurzu!

Mnozí lidé zaměňují Boží shovívavost a trpělivost s tolerancí. 
Myslí si, že protože Bůh nezasáhne hned, znamená to, že věci 
(již) nevidí tak úzkoprse, ale tak to není! Bůh je trpělivý a sho
vívavý, protože chce, abychom se obrátili! Nikoliv proto, že by 
Mu mezitím začalo být jedno, jak žijeme! Více k tomu později.
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antináBoženský Bůh

Názor, že všechna náboženství mají na mysli stejného Boha, jak 
mnozí tvrdí, není správný. Přesto mají všechna náboženství 
něco společného. Všechna vedou pryč od toho jediného pravé
ho Boha.

Všechna náboženství vznikla a vznikají vždycky skrze lidi bez 
Boha, kteří si představují, jaký by Bůh mohl být. Z toho se vyví
její učení, přiměřené rituály, vznikají tradice a to vše může pro
stoupit celé kontinenty… Ale i když můžeme při návštěvě nějaké 
země vidět působivé chrámy a rituály, vždy tam na začátku byla 
udělána chyba, jež se dále rozvinula. Na začátku byl člověk bez 
Boha a výsledkem je „bezbožný Bůh“. Víra v takové modly ne
vede k Bohu, nýbrž pryč od Něj. Bez ohledu na to, jak pompéz
ní tyto rituály jsou nebo jak opravdově modloslužebníci svou 
víru praktikují. 

Někteří lidé tvrdí, že je Bohu jedno, v  jakého Boha věříme. 
Tento názor je naprosto nedomyšlený, povrchní a prostě zcela 
klamný. Neboť: každý ví, že to, čemu člověk věří, totálně ovlivňu
je jeho život. Zde jde o životní cíle, priority, hodnoty, motivy…

Ten, kdo tvrdí, že nezáleží na tom, v jakého Boha věříme, ten 
také tvrdí, že je Bohu úplně jedno, jak žijeme!

Bible nás poučuje o opaku.

kaPitola 3
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Bohu nemůže být jedno, co si o Něm myslíme! Mnozí věří, že 
mají Bohu obětovat lidi. Minulý týden (2012) jsem četl, že jsou 
opět přinášeny lidské oběti! Jiní si myslí, že mají ve jménu svého 
Boha vyhazovat druhé do vzduchu… Je Bohu všechno „vhod“?

Biblický Bůh je antináboženský ve dvojím smyslu. „Anti“ zna
mená „proti“. Bůh je proti náboženství ve dvou směrech. Zapr
vé nemůže absolutně snést, když lidé žijí s iluzemi o tom, jaký 
je a tyto iluze předávají dál – je „proti tomu“; dále biblický Bůh 
koná „protiklad“ toho, o čem náboženství je. Biblický Bůh není 
výsledkem žádných lidských představ a rovněž se kvůli našim 
představám nemění, nýbrž představuje sám sebe!

Opakem náboženství je: zjevení.

Bůh zjevuje sám sebe v Bibli. Svou osobu, hodnoty, cíle, všech
no. A vybízí ke změně smýšlení a k obrácení. Bůh je antinábo
ženský. Nikdo, kdo čte Bibli, to nemůže popřít. Bible jasně 
popisuje, jak Bůh nechal vyhladit pohanské národy kvůli jejich 
víře v modly, když se k němu nechtěly obrátit. Mnozí v tom vidí 
pouze úklady krutého Boha. Ale pozor. Uvědom si, že tyto po
hanské národy kvůli svému „náboženství“ přinášely svým mod
lám lidské oběti, děti byly upalovány zaživa, nepřátelé zabíjeni 
a  jezeni – zvrhlosti a ohavnosti vzniklé z „vlastních představ“ 
o Bohu jsou nepředstavitelné. Bůh, který je zavázán tomu, co 
je dobré a správné, je donucen učinit takovému hnusu konec, 
proto je volá k obrácení! Když se lidé obrátit nechtějí, pak je 
jeho povinností učinit této perverzní bezbožnosti konec jiným 
způsobem – a to je velmi dobré! Nebo má Bůh prostě lhostej
ně přihlížet tomu, jak jsou lidé jeden po druhém po tisíce let 
mučeni, zabíjeni a jezeni?! Bůh je shovívavý a trpělivý, ale Jeho 
trpělivost má určité hranice, protože je dobrý a musí vyžado
vat dobro! Chtěl bych zde hned na začátku citovat jeden Boží 
výrok a opakovat ho stále znovu, aby zůstal v našich srdcích! 
Bůh říká: 
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„Nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. 
Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít?“ 
(Ez 33,11) 

Bible není náboženskou knihou. To znamená: Bible není výsled
kem lidských představ o Bohu. Žádný autor Bible nesepsal svůj 
náboženský názor o Bohu, nýbrž opak je pravdou. Tito autoři 
byli částečně náboženští, to znamená, že žili s vlastními předsta
vami o Bohu, ale Bůh se jim zjevil a zkorigoval je. Abraham byl 
např. modloslužebník, tak to stojí v Bibli, předtím, než se mu 
Bůh zjevil. Když se mu Bůh zjevil, musel zcela opustit prostře
dí, v němž žil, protože celé toto prostředí bylo ovlivněno nábo
ženskostí, což mělo dopad na všechny oblasti života. Bůh chtěl, 
aby Abraham uspořádal svůj celý život nově s Ním, proto musel 
zcela opustit prostředí, v němž žil. Pavel byl náboženský. Žil po
dle svých interpretací Písma a tím konal opak toho, co Ježíš chce. 
Ježíš se mu musel zjevit a Pavel se musel nechat ve všem zásadně 
změnit. Bůh je tedy „antináboženský“. Nejlepším prostředkem 
proti lidským náboženstvím je Boží zjevení, které bychom měli 
brát vážně v Jeho Slovu. Bohužel se křesťanství stalo na mnoha 
místech náboženstvím. Lidé drží Bibli v ruce, ale žijí s lidskými 
tradicemi nebo vlastními interpretacemi Božího Slova. 

Možná si myslíš, že tak může přijít kdokoliv a tvrdit: „Nejpr
ve jsem měl vlastní představy o Bohu, ale nyní se mi Bůh zjevil!“ 
To platí. To samo o sobě není věrohodné, protože to tvrdí téměř 
všichni bludaři. A přece nám Bůh ve svém slově podává jedinečný 
důkaz toho, že se těmto lidem opravdu zjevil. Dal jim totiž po
selství pro budoucnost, tedy prorocké poselství. Naplnění těchto 
výroků dokazuje, že za poselstvím stojí někdo Vševědoucí a Vše
mocný. Vezmi si např. Jeremiáše. Když ve své době vybízel lidi 
k obrácení a říkal, že ho Bůh poslal, tak mu lidé nevěřili, zbili ho 
a strčili do vězení. Proč ale dnes miliony lidí věří tomu, že byl Jere
miáš opravdu poslán od Boha? Je to úplně prosté. Jeremiáš neob
držel jen poselství pro lidi své doby, nýbrž také proroctví, která se 
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naplnila v dalším běhu dějin. Kdo to vidí, jasně v tom rozpoznává, 
že Jeremiášovo poselství pochází od Vševědoucího a Všemocného.

Bůh je vševědoucí a může předpovídat budoucnost a je vše
mocný, takže se postará o to, aby jeho rozhodnutí došla na
plnění.

Tato souvislost mezi prorokováním a naplněním je jedinečná. 
Žádné náboženství zde nemůže držet krok. Ani zde není řeč 
o nějakých „šťastných náhodách“, nýbrž byly předpovězeny 4 
světové říše v jejich pořadí (Daniel) a další události až do dnešní 
doby! Z 31 176 biblických veršů jich 6 408 má prorocký obsah! 
Proto Bůh říká: 

„Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, 
jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu sta-
ne, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co 
se mi líbí, uskutečním.“ (Iz 46, 9–10) 

Lidé po Bohu chtějí zázrak, pokud v Něj mají uvěřit. Zde je ten 
zázrak! Ten, kdo zná Bibli a noviny, tento zázrak vidí! Současné 
události jsou v Bibli konkrétně předpovězeny! Kdo to vidí, ten 
se nemůže přestat divit! Bible je inspirované Slovo Boží a měli 
bychom ji brát vážně!

V předchozím verši říká Bůh nad slunce jasněji, že není žádné
ho jiného Boha. Bůh nepříjímá jiná náboženství. Skrze proroctví 
a jejich naplnění dokazuje, že je jediným Bohem a vybízí k obrá
cení od každé náboženskosti, neboť každé náboženství vede lidi 
pryč od Boha a do bludu.

Již v Desateru Bůh říká:

„Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ni-
čeho…“ (Ex 20, 3–4)


