
29) Je pocit důkazem, že je člověk v kontaktu s Bohem?

Dobrý den pane Hodanko, 

Já jsem Boha našla. Zajímá mě Váš názor na pocit jako důkaz, že jste v kontaktu s Bohem. 

Děkuji za odpověď.

M.

* * *
Dobrý večer paní M.,
  
Bůh nám v Písmu nesděluje, že máme spoléhat na své pocity jako na nějaký důkaz čehokoliv. 
Židé, kteří v 1. století v důsledku nesprávného výkladů SZ proroctví očekávali  příchod spasitele 
(záchrance) jako politického krále, který usedne na Davidův trůn v Jeruzalémě, vyžene pohanské 
římské okupanty  a  obnoví  království  Izraele,  neuvěřili  v  Ježíše  jako svého Bohem poslaného 
Spasitele, který nedokázal zachránit ani sám sebe před potupnou smrtí na kříži, na základě svého 
pocitu, ale kvůli objektivním důkazům. Které důkazy to byly?
 
1) Ježíšovy zázraky:

Skutky apoštolské 2:22 "Izraelité, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, toho muže, kterého mezi vámi 
Bůh prokázal divy, zázraky a znameními, které skrze něho Bůh dělal uprostřed vás, jak sami víte, 

23 toho jste, vydaného z Božího uloženého rozhodnutí a předzvědění, vzali a zabili ukřižováním skrze 
ruce bezbožníků. 

2) Naplnění SZ proroctví:
24 Bůh ho [ale] vzkřísil a zprostil bolestí smrti, protože nebylo možné, aby ho držela ve své moci. 

25 David přece o něm říká: ‚Viděl jsem Pána vždycky před sebou, neboť je mi po pravici,  abych 
nezakolísal. 

26 Proto se mé srdce rozveselilo a můj jazyk zajásal, nadto i mé tělo spočine v naději. 

27 Neboť nenecháš mou duši v pekle a svému Svatému nedáš spatřit porušení. 

28 Oznámil jsi mi cesty života a svou tváří mě naplníš potěšením.' 

29 Bratři, mohu vám směle říci o patriarchovi Davidovi, že zemřel a byl pochován a jeho hrob je u nás 
až do dnešního dne. 

30 A poněvadž byl prorok a věděl, že se mu Bůh zavázal přísahou, [že] z plodu jeho beder pozdvihne 
Krista podle těla a posadí [ho] na jeho trůn, 

31 viděl [to] předem a mluvil o Kristově vzkříšení, že jeho duše ‚nebyla zanechána v pekle' a jeho tělo 
‚nespatřilo porušení'. 

3) Ježíšovo vzkříšení:
32 Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. 

33 Když byl tedy Boží pravicí vyvýšen, přijal od Otce zaslíbení Ducha Svatého a vylil to, co nyní 
vidíte a slyšíte. 



34 David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Pán řekl mému Pánu: Seď po mé pravici, 

35 dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.' 

36 Ať tedy ví s jistotou všechen dům Izraele, že Bůh ho učinil Pánem a Kristem - toho Ježíše, kterého 
jste vy ukřižovali." 

 

Na základě těchto důkazů uvěřilo 3000 Židů, že Ježíš je Spasitel,   uposlechli Boží Slovo zjevené 
Duchem Svatým prostřednictvím apoštolů, tedy učinili pokání, vyznali Ježíše jako svého Pána a 
byli pokřtěni (v řečtině toto slovo znamená ponoření do vody) na odpuštění svých hříchů (tak se 
opětovně narodili z vody a z Ducha - Jan 3:5):
37 A když [to] slyšeli,  byli zasaženi v srdci  a řekli Petrovi i ostatním apoštolům:  "Co máme dělat, 
bratři?" 

38 Petr jim tedy řekl: "Čiňte  pokání a ať se každý z vás  pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění 
hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. 

39 To zaslíbení totiž [platí] vám i vašim potomkům i všem, kdo [jsou] daleko, kohokoli povolá Pán, náš 
Bůh." 

40  Dosvědčoval  [to]  ještě  mnoha jinými  slovy a  vyzýval  [je]:  "Zachraňte  se  z  tohoto  zvráceného 
pokolení!" 

41 Ti, kteří ochotně přijali jeho slova, tedy byli pokřtěni. V ten den se připojilo okolo tří tisíc duší 

42 a zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. 

 
Nevěřím v nic, pro co není autorita v Písmu. Pro pocity jako důkaz není v Písmu žádná autorita. 
Pokud by moje víra měla spočívat na něčem tak subjektivním jako jsou pocity, jak bych mohl 
přesvědčit člověka, který nevěří v pravého Boha (Boha Bible), aby se stal křesťanem?   Ateista 
může mít dobrý pocit ze své víry (víra ateisty spočívá v tom, že Bůh není). Muslim může mít 
dobrý pocit ze své víry. Kršnovec může mít dobrý pocit ze své víry...
 
Je však pouze jedna pravá víra, podobně jako je jeden křest (ke spáse - křest ponořením do 
vody), jeden Pán a jeden Bůh. 
 

Efezským 4:1 Já, vězeň v Pánu, vás tedy prosím, abyste chodili, jak se sluší na to povolání, jímž jste 
byli povoláni, 

2 s veškerou pokorou a krotkostí, [abyste] se navzájem trpělivě snášeli v lásce 

3 a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. 

4 [Je] jedno tělo a jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání; 

5 jeden Pán, jedna víra, jeden křest, 

6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech. 

My všichni, kdo v toho pravého Boha věříme, jsme podle Jeho Slova povinni usilovat zachovávat 
jednotu Ducha. To znamená, že jsme povinni jednat v souladu s Božím Slovem zjeveným Duchem 
Svatým. Pouze tak můžeme být jedno (sjednoceni), jako Syn a Otec jedno jsou.



Jan 10:30 Já a Otec jsme jedno." 

Jan 17:21 aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět 
uvěřil, že jsi mě poslal. 

 

Pani M., nespoléhejte na pocity, ale na Boží Slovo, které  jednoduše řečeno je manuálem, kde 
nám Bůh sděluje,  co máme udělat,  abychom se   opětovně narodili  -  stali  se Jeho dětmi a jak 
máme žít, abychom Božími dětmi zůstali. Když tak budete činit, budete  vědět, že jste poznala 
Boha: 
 

1 Janův 2:1 Synáčkové moji, toto vám píši, abyste nezhřešili. A kdyby někdo zhřešil, máme u Otce 
přímluvce, Ježíše Krista, [toho] Spravedlivého. 

2 A on je [oběť] slitování za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. 

3 A podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 

4 Kdo říká: "Znám ho," a nezachovává jeho přikázání, je lhář a není v něm pravda. 

5 Kdokoli však zachovává jeho slovo, v tom Boží láska opravdu došla k dokonalosti. Podle toho víme, 
že jsme v něm. 

6 Kdo říká, že zůstává v něm, ten má také chodit tak, jak chodil on. 

7 Bratři, nepíši vám nové přikázání, ale staré přikázání, které jste měli od počátku. To staré přikázání je 
to slovo, které jste slyšeli od počátku. 

 

Pokud máte zájem stát se Božím dítětem způsobem, který stanovil Bůh v Písmu a být v jednotě s 
dalšími křesťany, kteří se řídí pouze autoritou Božího Slova v Písmu,  dejte mi prosím vědět. Rád 
Vám pomůžu.

v Kristu

 

Robert Hodanko

08.09.2010

 

 


