
  I. HLEDÁNÍ BOHA - 4. Potřebujeme Boha?

  Většina lidí v ČR se evidentně domnívá, že Boha nepotřebují a v Boha nevěří. Opak je 
však pravdou. Je rozumné věřit, že Bůh vše stvořil, včetně nás lidí a všemu svému dílu dál řád a 
zákony.  Když člověk stojící na okraji hluboké propasti ignoruje zákon gravitace, který dal Bůh 
hmotnému světu, následkem je jeho fyzická smrt. Když člověk  ignoruje Boží duchovní zákon, že 
trestem za hřích je smrt, následkem je jeho   duchovní smrt ve vztahu k Bohu. Každý člověk, který 
je na takové mentální a rozumové úrovni, že dokáže rozlišovat dobro od zla a posoudit následky 
svého jednání,  se  v  životě  dopustil  hříchů.  (Nově narozené dítě,  dospívající  dítě  nebo dospělý 
člověk,  kterému taková mentální  a  rozumová vyspělost  chybí,  se  naproti  tomu hříchu  dopustit 
nemůže.) Fyzický život člověka na zemi je pouze dočasný a při  fyzické smrti dochází k oddělení  
ducha člověka od těla. Při duchovní smrti však dochází k  oddělení ducha člověka od Boha.  Je 
proto v zájmu každého člověka, aby se seznámil s Božími duchovními zákony,  protože mají dopad 
na  jeho  věčnost.  Neznalost  zákonů  přitom  člověka  neomlouvá  ani  jen  ve  vztahu  k  světským 
autoritám, natož ve vztahu k Bohu.

Je-li Bůh zdrojem našeho života, pak je rovněž i  zdrojem úplně všeho, co pro svůj život 
potřebujeme. Svou mocí udržuje vesmír, který stvořil v takové rovnováze, která umožňuje náš život 
na zemi. Dal nám  slunce jako zdroj světla, tepla a ukazatel času. Sesílá nám vláhu. Dal nám zdroje 
potravy. Dal nám dýchatelný vzduch. Dal nám při početí čistého ducha. Dal nám svědomí, aby nás 
varovalo před zlem. Dal nám touhu po dobru, věčnosti a spravedlnosti. Dal nám morální zákony.

Dle Bible nás miloval Bůh natolik, že za nás obětoval svého Syna Ježíše Krista na kříži. Na 
jeho těle potrestal naše hříchy, aby nám nepůsobily duchovní smrt a aby nám nebránily přijít do 
Božího nebeského příbytku.  Dle Bible se totiž na kříži, kde zemřel Boží Syn Ježíš Kristus  setkala  
Boží spravedlnost, láska a milosrdenství. Boží spravedlnost, která vyžaduje, aby byl každý hřích 
potrestán. Boží láska, kterou nás Bůh miloval natolik, že za naše hříchy potrestal svého Syna Ježíše 
Krista. Boží milosrdenství, které nám Bůh projevuje tím, že na podkladě oběti Ježíše Krista nám 
odpouští  naše  hříchy  a  dává  nám  věčný  život.  Věčný  život  v  Božím  nebeském  příbytku  je 
nezasloužený dar, který Bůh nabízí člověku zdarma. 

Římanům 6:23 Neboť odplatou za hřích [je] smrt, ale Božím darem [je] věčný život v našem Pánu, 
Ježíši Kristu.  (NBK) 

Představte si místo, kde je pouze láska, dobro a vše, co člověk potřebuje k životu. Místo, kde 
není žádné zlo a žádné utrpení. Dle Bible Bůh připravil věčnost na takovém místě pro lidi, kteří 
Boha potřebují a jsou poslušní jeho zákonům. Nyní si představte místo, kde není žádná láska, žádné 
dobro a   nic,  co člověk potřebujete  k životu,  ale  pouze zlo a  utrpení.  Dle Bible  Bůh připravil 
věčnost na takovém místě pro lidi, kteří Boha nepotřebují a  nejsou poslušní jeho zákonům.

Podmínkou  pro  život  je   totiž  vždy  naše  poslušnost  Božím  zákonům.  Když  je  člověk 
poslušný zákonům,  které  dal  Bůh hmotnému světu,  je  mu  odměnou fyzický život  na  zemi  po 
určitou dobu. Když je člověk poslušný Božím duchovním  zákonům, Jeho vůli, která je pro nás 
zapsaná v Novozákonních Písmech Bible, je mu odměnou spása, tj. záchrana před trestem za jeho 
hříchy a věčný život v Božím věčném nebeském příbytku.  
 

Můj závěr je takový, že je rozumné věřit, že potřebujeme Boha.   

A co Vy? Potřebujete Boha?   O jaké rozumné důvody a důkazy se Vaše víra opírá?  Pokud 
hledáte  odpovědi  na  své  otázky  ohledně  Boží  spásy,  rád  Vám  s  tím  pomůžu.  E-mail:  
hodanko@volny.cz , mobil: 731 102 709, www.viravboha.cz ,  Robert Hodanko        
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