
 I. HLEDÁNÍ BOHA - 5. Je všechno relativní?

To, co je skutečně relativní jsou neustále se měnící lidské normy chování.   Morální normy a 
hodnoty jsou  degradovány těmi, kdo mají v rukou moc (dále jen “vládci”). Vládci jsou nicméně jen 
pomyslnou  špičkou  ledovce  lidské  společnosti,  která  je  unášena  tam,  kam  ji  táhne  zbytek 
společnosti.   Výsledkem je, že morální zvrácenosti, které byly před 100 lety naprosto nemyslitelné, 
jsou  dnes něčím naprosto normálním. Dva příklady za všechny: 1) Státem legalizované vraždění 
nenarozených dětí,  o  jejichž rozsudku smrti  rozhoduje  často pouhé:  “Já 'to'  nechci.”  2)  Státem 
legalizované registrované partnerství homosexuálů. Člověk nemusí být génius, aby postřehl další 
směřování této morální degradace  a předpověděl, že  morální zvrácenosti, které jsou dnes ještě 
nepřijatelné, se za nějakou dobu stanou rovněž normou.  Obávám se tak, že nebude dlouho trvat, 
než se dočkáme    legalizace “manželství” mezi homosexuály a jeho “plného zrovnoprávnění” s 
jediným skutečným manželstvím, které může uzavřít pouze jeden muž s jednou ženou,   včetně 
adopce dětí homosexuály a  propagace této zvrácenosti jako “normální” alternativy k  rodině ve 
školách. Stejně tak se obávám, že se můžeme dočkat legalizace  prostituce jako živnosti, legalizace 
distribuce  drog,   legalizace  euthanasie,  atd.   Možná,  že  za  100  let  morální  degradace  pokročí 
natolik,  že  se  naši  potomci  dočkají  i  legalizace  polygamního  manželství  nebo  legalizace 
registrovaného partnerství, či rovnou manželství mezi člověkem a zvířetem. Jedna generace  jen 
maličko pootevře dveře  nějakému zlu, další generace z něj udělá normu a další generace, které v 
tomto zlu vyrůstají a považují je za něco, co je normální, otevírají dveře dokořán dalšímu a většímu 
zlu,  o  kterém se  dřívějším generacím ani  jen  nezdálo.  Jak  nás  učí  historie,  morální  degradace 
společnosti není znamením jejího pokroku, ale krize  - společenského úpadku,  a předstupněm jejího 
kolapsu a chaosu.

Naproti tomu  Bůh Bible, ačkoliv v průběhu lidské historie uzavřel s různými lidmi různé 
smlouvy, v každé době vyžaduje od lidí dodržování dvou  stejných morálních norem.

Lukáš 10:27 A on odpověděl: "Budeš milovat Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou 
duší, ze vší své síly a celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe." (NBK) 

Bible vysvěluje, že člověk miluje Boha tím, že jedná podle jeho přikázání a svého bližního 
tím, že mu nečiní to, co nechce, aby jiní činili jemu: 

Římanům 13:9 Vždyť [přikázání] ,
F

nebudeš cizoložit, 
F

nebudeš vraždit, 
F

nebudeš krást, 
F

nebudeš 

žádat,`
Ex 20,13-15.17; Dt 5,17-19.21

 a [je]-li [ještě] nějaké jiné přikázání, jsou shrnuta v tomto 
ř
slovu: ,

F
Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.`

Lv 19,18
  (x) Ex     20:13  ; Dt     5:17  ; Lv     19:18  ; 

10 Láska bližnímu nepůsobí [nic] zlého. Naplněním Zákona [je] tedy láska.  (NS) 

Světové  říše,  společenské  systémy,  jejich  náboženství  a   filozofie  vznikaly,  měnily  se, 
upadaly a zanikaly, avšak uvedené dvě morální normy, které stanovil Bůh Bible pro lidi zůstávají 
stále  stejné  a  v  tomto  ohledu  jsou  absolutní. Stejné  absolutní  morální  normy  tak  platili  pro 
Abraháma, jeho syna Izáka a  vnuka   Jákoba,  se  kterými Bůh uzavřel smlouvu v patriarchální 
době (cca před 4000 lety), kdy otec byl hlavou rodiny a knězem Bohu (rodinné náboženství). Oni 
své smlouvy s Bohem splnili. Kvůli tomu o staletí později uzavřel Bůh další smlouvu skrze Mojžíše 
s  Jákobovými potomky – Izraelským národem (cca před 3500 lety), v rámci které pouze jednotlivci 
z  kmene Levi  byli   kněžími  Bohu (národní  náboženství).  I  pro  Izraelský národ platily   stejné 
absolutní morální normy. Izraelský národ však svou smlouvu s Bohem nesplnil. Platnost této staré 
smlouvy byla ukončena poslední, novou smlouvou, kterou Bůh uzavřel skrze Ježíše Krista (cca před 
2000 lety) se všemi lidmi, ať žijí kdekoliv, kteří  přijímají Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. 
Všichni  tito  lidé   jsou  kněžími  Bohu (univerzální  náboženství).  I  pro  ně  platí  stejné  absolutní 



morální  normy.  To však neznamená, že obsahová náplň uvedených dvou absolutních morálních 
norem je stejná v každé době.  Pravdou je, že se lišila v různých smlouvách. Tak např. pod starou 
smlouvou Izraelci  přinášeli  Bohu  nedokonalé mrtvé zvířecí  oběti  na připomínku svých hříchů. 
Pod novou smlouvou Ježíš Kristus přinesl dokonalou oběť za hříchy lidí,  vstal z mrtvých a jeho 
následovníci  přinášejí Bohu živou oběť spočívající ve svatém způsobu života, tedy v konání Boží 
vůle zaznamenané v Novozákonních Písmech Bible. (Římanům 12:1) 

Dle Novozákonních Písem Bible je  jádrem nové smlouvy evangelium, tj. dobrá zpráva, že 
Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy na kříži, vstal z mrtvých a nabízí svým následovníkům věčný 
život. Apoštol Petr napsal ve svém dopise:

1 Petrův 1:24  Vždyť: "Veškeré tělo [je] jako tráva a všechna lidská sláva jako květ trávy. Tráva 
uschla a její květ opadal,  25  ale Pánova řeč zůstává navěky." A to je to slovo, jímž vám bylo 
vyhlášeno evangelium. (NBK) 

Spása má tak úzkou spojitost s osobou, učením, životem, skutky, obětí a vzkříšením Ježíše 
Krista, že tento o sobě prohlásil:

Jan 14:6 Ježíš mu řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.  
(NBK)  

Od  okamžiku,  kdy Bůh dal  lidem evangelium,  neuzavřel  s  nimi  žádnou  jinou  smlouvu 
(Galatským 1:6-9).    Nová smlouva je  jedinou platnou smlouvou,  kterou Bůh nabízí  každému 
člověku v dnešní i budoucí době. Touto smlouvou Bůh nabízí člověku na podkladě oběti Božího 
Syna Ježíše Krista na kříži  odpuštění hříchů a věčný život v Božím nebeském příbytku, pokud 
člověk příjme tento dar spásy za podmínek stanovených Bohem v Novozákonních Písmech Bible. 
Jinými slovy, Novozákonní Písma Bible obsahují stejné Boží normy pro člověka, které platily před 
cca 2000 lety,  které platí v nezměněné podobě dnes, a které budou platit v nezměněné podobě, 
dokud bude trvat tento věk a v tomto ohledu jsou absolutní.   
 

Můj závěr je takový, že víra v existenci absolutních Božích norem,  je rozumná víra.

A co Vy? Věříte, že je vše relativní?  O jaké rozumné důvody a důkazy se opírá Vaše víra? 
Pokud hledáte odpovědi na své otázky ohledně absolutní pravdy o spáse a smlouvy s Bohem, rád  
Vám s tím pomůžu. E-mail: hodanko@volny.cz , mobil: 731 102 709, www.viravboha.cz , Robert  
Hodanko           
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