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Pána jsem poznal asi před patnácti lety. Už od mládí jsem 
o něm věděl, ale věnoval jsem se svým věcem, ne těm Božím. 
Jako malý kluk jsem chodil do nedělní školy a na základní 
a střední škole jsme měli hodiny náboženství, ale tou dobou 
jsem byl dost divoký a jediné, co mě zajímalo, byly bicí.

Klíčovou roli na mé cestě k Bohu hrála má žena. Poznala 
ho dříve než já a třeba se stalo, že jsem se vrátil z turné 
a ona u nás doma pořádala hodinu studia Bible. Tak jsem tak 
pozoroval, co se děje, a pravidelně ji vytáčel, protože jsem si 
četl její Bibli, když ji zrovna potřebovala. Jednu neděli mě pře-
mluvila, abychom šli do církve Spanish River Church. Tehdy 
se Pán dotkl mého srdce. Hudba, která hrála, byla nádherná, 
a vášeň, která skrze ni proudila, mě rozplakala. Bylo to úžasné. 
Duch svatý se mě dotkl a já jsem odevzdal život Ježíši Kristu. 

Od toho dne se denně modlím k Bohu. Jsem tak vděčný, 
že mi odpustil hříchy. Vím, že mi Bůh dal věčný život skrze 
svého syna Ježíše Krista. To je Boží dobrá zpráva. Bůh je 

DENNe SE MODLiM K BOHU
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spravedlivý a pečující a všechny nás miluje. To je zaslíbení 
pro každého z nás.

Nikdo z nás ale nežije tak, jak Bůh chce, abychom žili, 
proto poslal svého jediného syna, aby zemřel na kříži. Ježíš 
na sebe na tom kříži vzal všechny naše hříchy. Ježíš zemřel 
na kříži, ale o tři dny později vstal z hrobu a porazil smrt.

Dobrá zpráva je, že Ježíš Kristus na sebe vzal naše hříchy 
a viny. Skrze něho jsme získali odpuštění. Nejsou to skvělé 
zprávy? Wow, znamená to, že každý z nás, komu Ježíš odpus-
til hříchy, má navěky místo s Bohem v nebi. Jestli však Boha 
nepoznáš a neusmíříš se s ním skrze Krista, budeš od něj 
navěky oddělen. To vůbec nezní dobře, co myslíš?

Rozhodně ne. Víš, chci se s každým z vás vidět v nebi 
a být tam s vámi, takže jestli jste ještě nepřijali tuhle dobrou 
zprávu, stále je čas to udělat.

Jednou z mých nejoblíbenějších biblických pasáží je Jan 
3:16. Tohle jsou slova našeho spasitele Ježíše Krista: „Neboť 
Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, 
aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ 

Není to úžasné? Také si myslím, že list Říma-
nům je skvělá kniha. Jestli chceš nějak v rych-
losti poznat Boha, tahle kniha se bude hodit. 
Jejím autorem je Saul/Pavel, který napsal tři-
náct knih Nového zákona. Také si přečti 
knihu Skutky. Vysvětlí ti, jak Pavel poznal 
Pána, a popíše vznik první církve.

Bůh vám žehnej, 
každému jednomu z vás.
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Kapela KORN vznikla v roce 1992, jen tehdy ještě pod jiným 
názvem. Na začátku tvořili kapelu Brian Welch, kytarista 
James „Munky“ Shaffer, baskytarista Reggie „Fieldy“ a bu-
beník David Silveria. Zpěvák Jonathan Davis se ke skupině 
připojil v roce 1993. Právě tehdy se kapela přejmenovala 
na KORN. V roce 1994 vyšel kapele debut, který se 2x stal 
platinovým a kritici ho chválili jako velmi inovativní. Kapela 
s Welchem zatím vydala sedm alb a jen v USA prodala více 
než 11 milionů alb. Poslední album, na kterém se Welch ob-
jevil, než KORN na několik let opustil, bylo „Take a Look in 
the Mirror“ z roku 2003.

Tohle je příběh Briana Welche.

CHTĚL JSEM TO, CO MĚLA TAHLE RODINKA
Poprvé jsem se s křesťany setkal, když jsem byl čerstvý teenager. 
Chodili jsme totiž na návštěvy k jedné křesťanské rodině. U nich 
doma bylo vždy příjemně, byl tam klid, nikdy jsem neslyšel, že by 
se hádali. Právě oni mi řekli o Ježíši, ale nikdy jsem vlastně pořádně 
nepochopil, o kom mluví. Co si ale pamatuju, je, že jsem chtěl to, 
co měli oni. Pak jsem s nimi ztratil kontakt, bylo mi šestnáct a já 
začal pařit. V KORN jsem se stal závislým na kokainu a amfetaminu. 
Byl jsem v pasti, a i když jsem se celé měsíce snažil, neodkázal jsem 
s drogami přestat. Měl jsem těžké deprese a nepřestával jsem se 
cítit strašně.

Celem ke Kristu
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NAŠE wEBOVKA BYLA PLNÁ ZPRÁV O UMÍRÁNÍ, 
SMRTI A ZABÍJENÍ 
Zároveň mi víc a víc vadila image, kterou jsme se jako kapela pre-
zentovali v naší muzice a v našich klipech. Byla proti všemu, na čem 
mi záleželo. Naše image byla temná a zvrácená, naše webovka 
byla plná zpráv o umírání, smrti a zabíjení. Ale já s tím neměl nic 
společného a ani jsem s tím nic společného mít nechtěl. Něco se 
ve mně konečně probudilo, když jsem slyšel, jak si má pětiletá dcera 
pobrukuje jednu z našich písní, A.D.I.D.A.S., tedy „All Day I Dream 
About Sex“, „Celý den sním o sexu“. V tu chvíli jsem věděl, že to 
musí skončit.

DEJ JÍ PROSÍM ALESPOň JEDNOHO RODIČE, KTERý 
BUDE ČISTý
Byl jsem  ve svém pokoji a zrovna jsem si připravoval dávku. Na-
jednou jsem přestal, podíval jsem se vzhůru a říkám „Ježíši, jestli 
jsi skutečný, osvoboď mě od závislosti na drogách. Má dcera kvůli 
drogám přišla o matku, tak jí prosím dej alespoň jednoho rodiče, 

který bude čistý. Pomoz mi chtít žít!“ 
To, co se stalo, by nedokázala žádná 
terapie, dokonce ani moje láska 
k dceři. Netrvalo ani týden a závis-
lost byla pryč. Zároveň jsem našel 
novou naději a důvod žít. Začal jsem 
docházet do církve, kdy mi pomohli, 

modlili se za mě a provedli mě procesem uzdravení.

BYL JSEM TAK ŠťASTNý, ŽE MI BYLO JEDNO, CO SI 
LIDÉ MYSLÍ
Poté, co mě Ježíš Kristus takhle neskutečným způsobem vysvobo-
dil, jsem o tom chtěl každému říct. Cítil jsem, že mě Duch svatý 
varuje, že si ze mě lidé budou utahovat. Zároveň mi ale jasně řekl, 
že se nikdy nemám bát vyznávat Ježíše. Byl jsem tak šťastný, že mi 
vlastně bylo jedno, co si lidé o mě myslí. Pochopil jsem, že víra 

„Ježíši, jestli 
jsi skutečný, 
osvoboď mě”
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v Ježíše není tím, co jsem si dříve myslel, stejně jako spousta dalších 
lidí. Není to nějaký hrozící prst, nějaké škrobené a „společensky 
vhodné“ náboženství, které má udržet lidi v lajně, aby nevyční-
vali. Pochopil jsem, že jde o skutečný vztah mezi Bohem a lidmi. 
Když jsem četl příběhy biblických hrdinů, řekl jsme Ježíši: „Chci 
s tebou jít stejně jako tihle hrdinové.“ Je to ta nejlepší věc na světě! 
Je to o tolik víc, než co ti může dát jakákoliv droga.

KAŽDý DEN S BOHEM MLUVÍM
Jasně, jsou lidé, kteří si myslí, že jsem se prostě kapku zbláznil. Ok, 
jestli to chtějí vidět takhle, mně to nevadí. Každý den s Bohem 
mluvím a to první, co ráno udělám, je, že pozdravím Ježíše. Můj 
život se navíc úplně změnil, ať už jde o každodenní život mě a mé 
dcery nebo o to, co dělám pro ostatní. Vím, že chci své budoucí 
zisky investovat do zakládání sirotčinců v různých zemích. Nepo-
třebuju nic víc. Nechci tu prostě sedět 
na hromadě věcí. Právě jsme založili sirot-
činec v Indii a v plánu je spousta dalších 
po celém světě. Bůh mi dal na srdce děti 
ulice, které prostě spí venku a snaží se 
nějak přežít. Musíme jim pomoct.

PENÍZE NA DALŠÍ SIROTČINCE
Znovu tedy dělám muziku. Tentokrát ale má hlubší důvod. Jed-
nak chci šířit zprávu, která je tak blízká mému srdci, ale také 
chci získat peníze, abych mohl založit další sirotčince. Jak jsem 

”Můj život 
se úplně 
změnil”
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