
Příprava na biřmování 

Text k úkolu č. 4 

Jak může člověk dospět k poznání Boha? Člověk poznává svým rozumem a smysly. Bůh je duch, proto 

ho nemůžeme vidět, slyšet ani jinak přímo smyslově vnímat. Rozum je na tom o něco lépe. Křesťané 

věří, že je možno pouhým rozumem dojít k zjištění, že Bůh existuje. Je to ovšem velmi namáhavý 

proces a málokdo se přitom vyvaruje chyb. Také do naší oranžové knížky se vloudila chyba 

v překladu, aspoň si to myslím. Na str. 20 v nadpisu odstavce 2.4 nemá být „konec jedné […] buňky“, 

ale závěr – myšleno logický závěr: i ta malá mozková buňka může dojít k poznání, že Bůh je. Konec i 

závěr se totiž německy řekne „Schluss“. 

Ať je ale závěr jedné buňky jakýkoli, pravda je, že vědět o Boží existenci samo o sobě moc nepomůže. 

Jaký je Bůh? Zajímá se o mě? Může mi pomoci? To jsou přece zásadní otázky a na ty už je samotný 

lidský rozum krátký. Bůh se však už od počátku zjevuje. Oslovuje člověka, dává se mu poznat, volá ho 

k sobě. Tak to na sobě prožil Mojžíš, jak jsme četli v úryvku z knihy Exodus.  

Přečti si v bibli: Ex 33,7–23. 

Na tom úryvku je zajímavé, že Mojžíš vidí Boha jen zezadu, když on už odchází. To je jiný způsob, jak 

vyjádřit, že Bůh zůstává pro lidský rozum neproniknutelný – vždyť by to pak nebyl Bůh, kdybychom 

ho mohli rozebrat na součástky a pak si to nechat patentovat. To ale neznamená, že by Bůh chtěl 

utíkat nebo se schválně schovával. Ukazuje se nám tak, jak je pro nás možné aspoň něco se o něm 

dovědět. Možná to celé bude trochu jasnější, když si ještě přečteš příběh o učednících, co putovali do 

Emaus: 

Přečti si v evangeliu: Lk 24,13–35. 

Zadání úkolu: napiš stručnou odpověď na otázku: 

Co mají ty dva příběhy společného?  

Zkus na to přijít a ozvi se do soboty 23. 1.! 
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