
  II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 2. Je rozumné věřit, že člověk byl stvořen Bohem?

  ČLOVĚK JAKO SPECIÁLNÍ DŮKAZ

V první polovině 1. století po Kristu bylo město Athény plné pohanských model vyrobených ze 
zlata, stříbra či kamene a jeho obyvatelé jim byli oddáni. Jejich nábožnost šla až tak daleko, že postavili 
oltář, na kterém bylo napsáno: “Neznámému bohu”. V té době byly Athény rovněž centrem filozofie. 
Všichni  Athéňané  i  cizinci,  kteří  tam pobývali,  netrávili  čas  ničím jiným,  než  tím,  že  říkali  nebo 
poslouchali  něco  nového.  Ve  své  promluvě  k  athénským mužům na  Aeropágu  jim  apoštol  Pavel 
zvěstoval jediného skutečného a jim neznámého Boha, kterého uctívali bez pravého poznání:

"A učinil  z jedné krve celý lidský rod,  aby přebývali  na celém povrchu země; vyměřil  jim 
uložené časy a hranice jejich přebývání, aby hledali Pána, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt 
ho, ačkoli není daleko od žádného z nás. Jím totiž žijeme, hýbeme se a trváme, jak to řekli i někteří z 
vašich básníků: 'Vždyť jsme jeho potomstvo.' Když tedy jsme Boží potomstvo, nesmíme se domnívat, 
že by  božská  bytost  byla   podobná zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu.” 
(Skutky 17:26-29 NBK)

Pro apoštola Pavla existence člověka je jednoznačným důkazem, který ukazuje na  jeho původ u 
živého a  inteligentního Boha,  nikoliv na jeho původ u athénských "bohů",   jejichž podstatou byla 
neživá hmota (zlato,  stříbro,  kámen).  Postmoderní svět,  ve kterém žijeme se však vrací do temnot 
stejného pohanství,  ze kterého se  naše civilizace vynořila díky Ježíši Kristu. Novodobá ateistická 
evoluce  pohlíží na původ člověka v principu stejně jako pohané ve starověkých Athénách, tj. s vírou, 
že  původ  člověka  je  v  neživé  hmotě.  Podle  ateistické  evoluce  je  totiž  člověk  pouze  náhodným 
seskupením  hmoty, která se  vynořila z pravěkého oceánu a vyvíjela se po miliony let. 
 

Je-li teorie  evoluce pravdivá, pak život člověka, jeho intelekt, myšlení, schopnosti a emoce 
nejsou nic víc, než biochemickou funkcí hmoty. Takový pohled na člověka sebou přináší vážné morální 
problémy.  Jestliže  biochemické  procesy   určují   chování  člověka,  pak  člověk  není  nic  víc,  než 
biologický robot (jako rostliny a zvířata) bez morální odpovědnosti za své chování.
  

Vlka, který zabil ovci nelze  soudit za vraždu, neboť vlk není zodpovědný za své chování. Platí 
však totéž i o člověku? Není člověk zodpovědný za své chování? Kdo je ochoten akceptovat vraždu 
člověka,    jako   pouhý  důsledek  biochemických  procesů  probíhajících  v  mozku  vraha?    V 
každodenním životě  vyžadujeme od  ostatních lidí,  aby jednali  zodpovědně,  avšak logicky nutným 
závěrem materialistické koncepce původu člověka je, že člověka  nelze činit za cokoliv zodpovědným. 
Je logicky nedůsledné a absurdní hledat původ člověka  v neživé hmotě. 

Mimochodem, byly to právě materialistické filozofie o původu člověka v neživé hmotě, které 
degradovaly  člověka  na  úroveň  zvířat  a  které  inspirovaly  ty  nejhorší  ideologie,  jaké  kdy  lidstvo 
poznalo. Nositelé těchto ideologií a jejich pomahači mají na svědomí miliony lidských životů, které 
utýraly, umučily, povraždily. Žádný zastánce evoluce však nepoužije např. holocaust Židů za důkaz 
pravdivosti  evoluce.   Proč?  Protože i   zastánci  evoluce je  jasné,  že  se  jedná o zločiny odporující 
morálce  a  spravedlnosti.  Nedochází  mu však,  že  buďto morálka  a  spravedlnost  nemají  co  dělat  v 
evoluci, nebo že  evoluce nemá, co dělat v morálce a spravedlnosti. 



ZÁVĚR

Inteligentní a morální  lidská bytost  je následkem, který svědčí o příčině daleko vyšší, než je 
tento následek. Touto příčinou je Bůh Stvořitel. Bez Boha žádný přírodní zákon nedokáže vysvětlit, jak 
inteligentní a morální  lidská bytost může vzejít z neživé hmoty.

Největším problémem člověka jsou jeho hříchy. Každý člověk se prohřešil zlem vůči Bohu a  
lidem.  Trestem  za  hřích  je  smrt.  Boží  Syn  Ježíš  Kristus  podstoupil  tento  trest  i  za  Vás.  Zemřel  
nepředstavitelně krutou smrtí na kříži, vstal z mrtvých a má moc Vám Vaše hříchy odpustit a darovat  
Vám věčný život. Podmínkou je, že poslechnete Boží slovo zjevené v Novozákonních Písmech Bible.  
Pokud hledáte odpuštění svých hříchů, usmíření s Bohem a věčný život v Ježíši Kristu,   rád Vám s tím 
pomůžu. E-mail: hodanko@volny.cz , mobil: 731 102 709, www.viravboha.cz ,  Robert Hodanko     

Otázky # 2

1. Co uvedl apoštol Pavel jako  důkaz existence Boha ve své promluvě k athénským mužům?
2. Může být člověk zodpovědný za své jednání,  je-li  pouze náhodným seskupením hmoty,  které je 
ovládané biochemickými procesy? 
3. Nevěříte -li v Boha, považujete se za biologický stroj bez morální odpovědnosti? 
4. Nevěříte-li v Boha, jakým způsobem rozumně vysvětlíte schopnost člověka myslet, jednat  a nést 
odpovědnost za svá rozhodnutí?
5. Pokud Bůh nestvořil člověka, jaký je smysl Vaší existence a Vašeho života? 
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