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DNES SE PŘECE UŽ NA BOHA NEDÁ VĚŘIT
Byl příliš zdvořilý na to, aby mi do očí řekl, co si o mně myslí, ale jeho
oči ho prozrazovaly. Vyprávěla jsem mu, že věřím v Boha, jak je
popsaný v Bibli, a co vlastně o Něm bible říká. Zcela otevřeně mi dával
najevo, že mě považuje za „méně osvícenou“, za někoho, koho člověk
nemůže brát vážně – na rozdíl od něho, intelektuála, který se opírá
pouze jen a jen o fakta. Hloupé bylo, že fakta vůbec neznal, protože
Bibli nikdy nečetl a měl jen předsudky: „Dnes se přece už nedá na Boha
věřit. Pocházíme z ničeho a ani nikam nejdeme.“ Stejně jako tento můj
známý uvažuje mnoho lidí kolem nás.
Pokud však svět vděčí za svou existenci náhodě, proč všude narážíme na
souvislost mezi příčinou a následkem? Domněnka, že svět, který stojí na
příčině a následku, sám žádnou příčinu nemá, není příliš racionální.
Všude v přírodě existují důkazy určitého záměru. Vzpomeňme si na
dokonalou harmonii fyzikálních zákonů, na navigační systém tažných
ptáků, na strukturu oka, nebo radar netopýra. Každý záměr však
předpokládá někoho, kdo ho vytvořil. Také skutečnost, že jako lidé jsme
různé osobnosti, máme hodnoty, vnímáme spravedlnost, milujeme,
soucítíme, jsme tvořiví a obdivujeme krásu, to všechno není bez
Stvořitele vůbec myslitelné. Bible říká, že jsme byli stvořeni jako obraz.
Materializmus nezná vědomí, jen molekuly a magnetismus, prvky a
elektřinu, veličiny, které se dají počítat a měřit.
Také svědomí je přesvědčivý důkaz Boží existence. Ve všech kulturách
je shoda u hodnot, které mají něco společného se svědomím: správné
nebo nesprávné, zlé nebo dobré. I když můj známý snad nemá ani jeden
„náboženský chromozóm“, přece jen všude na světě, ve všech kulturách
a historii vidíme, že člověk je hluboce náboženský. Všude, kde se
objevují lidé, narážíme na to, že něco uctívali, ať už pravého Boha, nebo
falešné bohy. A vždycky také přitom poznávají, že nežijí tak, jak by měli
žít. Proto přinášejí oběti, nebo konají skutky, které by nějakou vyšší

moc naladili tak, aby se nad nimi slitovala.
Nedávno jsem sledovala televizní rozhovor s morálním filosofem.
Jednalo se o to, zda je možné najít nějaké obecně platné měřítko jednání.
Vždycky žasnu, jak může někdo vyjadřovat absolutní morální kriteria a
zároveň popírat Boha. To nedává smysl. Ve světě, který stojí na náhodných shlucích atomů, se prostě nedají najít principy svědomí.
Bůh dal člověku svědomí, vlastně vnitřní soudní dvůr, který ho usvědčuje,
nebo osvobozuje. To proto, že Bůh sám je světlo, je naprosto spravedlivý
a plný lásky. On je pramenem našich hodnot, života, jazyka, jediný zdroj
pravdy, krásy, lásky a dobroty. A On chce, abychom Ho znali, milovali,
ctili a žili s Ním.
Biblická víra neznamená, jak si mnozí myslí, vypnout rozum a slepě
přijímat. Jde o vztah, o Ježíše Krista. On je nabízená Boží ruka, která
umožňuje, abychom navázali vztah se svatým Bohem, abychom s Ním
žili jako otec s dítětem. Naše víra je ruka, kterou tuto nabídku přijímáme.
PŘEVZATO Z ČASOPISU ETHOS

DALŠÍ AKCE
Od 3. do 12. února přijede na návštěvu Peter Davis. V neděli 7. února
bude mít slovo. Ubytovaný bude u Klimentů. Pokud by se s ním chtěl
kdokoliv sejít, domluvte se s Mirkem.
V pátek 26. února se mohou děti těšit na další voňavé pečení, opět od
15:00 do 17:00 na Besedě. Tentokrát se budou péct sušenky s
čokoládovou polevou.:-)

Malá DěSka

Velká DěSka 1

Velká DěSka 2

7.2. Jenda

7.2. Vavřičkovi

7.2. Olina

PRAVIDELNÉ AKCE

14.2. Lily

14.2. Jana

14.2. Olda

Setkání v Třemošnici bude 14. a 28. února od 17:00 v cukrárně
„Na terase“. Součástí je i modlitební obcházení městečka.

21.2. Eliška

21.2. Pepa

21.2. Kotěrovi

28.2. Kája P.

28.2. Betty

28.2. Jája

Čtvrteční setkání na Besedě vždy od 18:00. Modlitby, chvály a
krátké zamyšlení nad Písmem.
Kroky budou 5. a 19. února od 16:00 na Besedě.
Modlitební skupinka za Izrael se sejde 8. a 22. února v 17:30
u Jiřinky Štefcové.
Modlitební skupinka mladších sester sudý týden vždy v pondělí
od 17:00 na Besedě, lichý týden v úterý od 16:00 tamtéž. Případně
bližší info u Jarky Ponerové.

