
25) Proč Bible blíže nevysvětluje ....?
(Aneb: Co je účelem Bible?)

Dobrý den pane P.,

Podívejte  se  na www.viravboha.cz . Domnívám se,  že tam najdete rozumné  důvody pro víru v 
existenci  Boha  i pro pravdivost křesťanství. Bible zmiňuje spoustu věcí, které blíže nevysvětluje. Není 
to  totiž  jejím  účelem. Účelem  Bible  je  vysvětlit  člověku,  odkud  přišel,  co tady dělá a kam jde. Na 
začátku  Bible je  člověk s Bohem a na konci Bible bude opět s Bohem  navěky. Mezitím je hřích, který 
oddělil  člověka  od  Boha,  zaslíbení příchodu  Spasitele, který člověka zachrání před Božím trestem za 
hřích, příchod Spasitele Ježíše Krista, jeho smrt na kříži, vzkříšení z mrtvých a nabídka  věčného života 
s Bohem pro každého, kdo v něj uvěří a bude konat Jeho vůli.

Věci,  které  jsou  v   Bibli   zmíněné,  ale  nejsou  detailně popsány, zde popsány  nejsou, neboť 
nemají  význam  pro  spásu  člověka v každé době. Jenom tak si  může Bible zachovat svou obsáhlost v 
mezích, kterou ještě člověk dokáže  pojmout. Pokud by měl Bůh v Bibli popsat před 3500  vše co učinil 
a co se  stalo od začátku světa, tak by Mojžíš musel psát ještě dnes.

O  některých  věcech,  které jsou v Bibli pouze zmíněné, ale nejsou detailně  popsány  lze pouze 
spekulovat  a  to  obvykle  k  ničemu  není.  O  jiných  lze  logickou  úvahou dovodit nějaké závěry. Tak 
například,  pokud  Adam  a  Eva   byli  prvními  lidmi,  které Bůh stvořil,  tak  všichni ostatní  lidé  jsou 
jejich   potomky, což znamená, že i žena,  kterou si Kain vzal za manželku byla jeho  sestrou. To nebylo 
zcela neobvyklé ani v daleko pozdější době. Abraham se oženil se svou poloviční sestrou.

Jinak ten pamflet, co jste mi poslal obsahuje řadu nesmyslů, které v Bibli  nenajdete.

Pokud byste měl nějaký dotaz, tak mi jej zašlete a já se Vám jej pokusím zodpovědět. 

S pozdravem

Robert Hodanko
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