
3) Apeluje Bůh na zkušenost nebo na rozum člověka?

Hm Roberte. Moc jsi mi nepomohl. To co mi píšeš je jeden z křesťanských pohledů na Boha. Jenže 
jsou tu i další pohledy na Boha. A tet babo raď. Jak se v tom orientovat? Tím prvním orientačním 
bodem je vždy naše vlastní zkušenost! Na základě jisté zkušenosti se lidé obrací ke Kristu, k Budhovi 
atd. Mám popřít svou zkušenost jen proto, že je jiná než zkušenost tvá? Ano stále dokolečka tu kladu 
stejné otázky. Jenže ještě nikdo mě na ně uspokojivě neodpověděl. To, že mám odvrhnout všechno 
nebiblické protože to tak to je a basta fidli - to mě fakt moc nepřesvědčuje. Zkuste to jinak. Dík

* * *

Zkušenost je subjektivní. Bůh neapeluje na naši zkušenost, ale na rozum, který nam dal. (Bůh je 
inteligentní bytost a nás stvořil ke svému obrazu, tedy jako inteligentní bytosti.)

"Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří zadržují pravdu 
nepravostí.  Vždyť to,  co  může být  o  Bohu poznáno,  je  jim zjevné,  Bůh jim to přece zjevil.  Jeho 
neviditelné znaky, totiž ta jeho věčná moc a božství, jsou přece od stvoření světa jasně vidět, když lidé 
PŘEMÝŠLEJÍ o jeho díle, takže nemají výmluvu. Protože když poznali Boha, neoslavovali ho jako 
Boha, ani nebyli vděční, ale ve svých myšlenkách propadli marnosti a jejich NEROZUMNÉ SRDCE 
bylo zatemněno. Prohlašují se za moudré, ale stali se blázny." Římanům 1:18-21

To,  že  existuje  Bůh  člověk  může  poznat  tím,  že  přemýšlí  o  světě,  který  Bůh  stvořil.  

Speciální poznání Boží vůle pro člověka však člověk nezíská nijak jinak, než tím, že Bůh svou 
vůli člověku zjeví - což se stalo prostřednictvím Písma (Bible) - a člověk prostřednictvím rozumu bude 
tuto Boží vůli poznávat.

Pro to, že existuje jediné pravdivé speciální Boží zjevení Bůh poskytl všem lidem důkaz, tím, že 
vzkřísil  Ježíše  Krista  z  mrtvých.  (Skutky  17).  Bůh  i  zde  apeluje  na  rozum,  protože  rozumem 
přemýšlíme a hodnotíme důkazy a buďto je přijmeme anebo je odmítneme. 

Zapoj  rozum.  Jsem  si  jist,  že  tak  činíš  v  jiných  věcech.  Proč  tedy  stejným  způsobem 
nepostupovat v té nejdůležitější věci, jakou je hledání Boha a poznávání Jeho vůle? 
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