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Ve svých fyzikálních prácích tvrdím, že vakuum, popř. prostor, který považuji za základní
pole, je tedy tvůrčí. Zde ovšem jde o fyzikální princip, nikoli o duchovní. Netvrdím tedy, že
základní pole je tvůrčí ve stejném smyslu jako tvůrčí činnost Tvůrce (Stvořitele). Zaměnit tyto
smysly by bylo zcela scestné.
Jestliže si uvědomíme, že vakuum čili základní pole je tvořeno chaosem kosmonů,
nemůžeme už z fyzikálního hlediska říkat, že samotný chaos má „vrozenou“ schopnost sám
sebe uspořádat do hvězdných útvarů a do záření. K uspořádání, ke vzniku velmi složitých
útvarů, na jejichž vrcholu stojí člověk, je zapotřebí energie. Energie však nemůže vznikat
z ničeho, musí být odněkud dodávána. Je potvrzeno, že samovolný vývoj hmoty spěje od řádu
k chaosu. Každá přeměna hmoty spotřebovává energii. Tato energie se konec konců bere
z oné hmoty, takže celkové množství energie, tvořící tuto hmotu, se zmenšuje. Hmota (či lépe
řečeno látka) se rozpadá a zbytek je pak ve formě pole, chaotické změti fotonů. Tato tendence
je všeobecná. Opak, totiž samovolné uspořádávání rozptýlené energie do nám známých útvarů
(např. hvězd) není možný. Tak zní fyzikální zákon.
Nyní se na „věc“ podívejme z jiné strany. První verš Bible říká, že na počátku všeho stojí
Bůh, který svým Slovem tvoří z prázdnoty nebe a zemi (vesmír, svět pro nás). Jeho Duch je
nad prázdnotou, označenou básnicky jako propastná tůň, povznesen, je jejím Pánem. Z chaosu
vytváří řád. Tvoří záření, tvoří Zemi, tvoří rostliny, Slunce a jiné hvězdy, tvoří zvířata
a nakonec člověka. Bůh je tvůrcem všeho viditelného, ale je také tvůrcem mnohých
neviditelných hodnot. Mezi nejvzácnější neviditelné hodnoty patří víra, naděje a láska.
Veškerá jeho tvorba je rovněž uspořádaná. Děje se podle určitých principů a zákonitostí, jež
můžeme ve vědě odhalovat. Avšak žádná věda nám neodpoví na otázku, proč platí zrovna ty
zákonitosti, které odhalujeme a proč neplatí jiné. Podle vědy by teoreticky mohly události
a děje probíhat velmi odlišně od poznávaných dějů, podle zákonů, které by mohly platit, místo
těch, které platí. Množství principů, jimiž by se vesmír mohl řídit, je velmi veliké. Avšak
vesmír se řídí podle určitého, omezeného výběru těchto principů.
Některým lidem, kteří se distancují od kterékoli církve, jaksi vadí tradiční vyznání víry.
Pro takové lidi se pokusím je vyjádřit jinými slovy.
Věřím, že existuje Bůh Tvůrce, který kdysi vytvořil vesmír a který jej pořád tvoří. Stejně
jako kdysi dávno mu i dnes k tomu stačí jeho Slovo či Zákon nebo Informace. Svým Slovem
přeměňuje zmatek, chaos a beztvarost v řád, uspořádanost a krásu. A to jak v oblasti neživé
přírody, jako třeba u nových hvězdných útvarů, tak v oblasti vnitřního čili duchovního života
lidí. Tvůrce totiž vytvořil a tvoří mnohé jevy a útvary, které jeho příkazů neboli zákonů
poslouchat musejí. Např. vytvořil hvězdy, které musejí svítit. Tvoří však také člověka, tj.
bytost, která se může svobodně rozhodnout. Člověk jako jediný Boží výtvor mezi miliardami
miliard jiných výtvorů je tvor svobodný. Zákonů, které mu Bůh dává, poslechnout může, ale
nemusí. Hvězdy zářit musejí. Dokonce i donedávna neznámé mikrovlnné záření kosmického
pozadí, zvané také reliktní záření, které k nám přichází odevšad, tzn. z kteréhokoliv bodu
vesmíru, zářit musí. Jenom člověk zářit nemusí, může si zvolit absolutní prázdnotu, prázdnější
než vakuum, absolutní černočernou černotu, která neexistuje ani v obrovských
mezihvězdných prostorách.
Člověk je však Boží tvor, bez Boha – svého Tvůrce – nemůže žít. Tvůrce vesmíru a Tvůrce
každého tvora i neživého útvaru je naštěstí také Zachráncem, který může tápajícího
a chybujícího tvora, zvaného Člověk, zachránit před onou hrůzyplnou prázdnotou, do níž by
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bez Něho zcela určitě spadl. Nemoudrý člověk by vinu jiného krutě potrestal. Bůh učinil
něco zcela jiného. Ztotožnil se a pořád se ztotožňuje s ohroženým člověkem. Všechny
prohřešky a viny, které kdy nějaký člověk spáchal, vzal na sebe a odsoudil se místo něho. Stal
se Zachráncem, který jako opravdový člověk prošel místo kteréhokoli jiného člověka celou
hrůznou cestu včetně odloučení a zážitku strašlivé prázdnoty. Ochotně položil i svůj život.
Zde však neskončil, ale znovu přešel tam, odkud přišel. Stal se Tvůrcem, který ze Smrti –
odvěké nepřítelkyně člověka – vyvolal nový Život. Tentokrát život v plné kráse a velkém
jasu.
Tento pokus nemůže nahradit tradované vyznání, a to ze dvou podstatných důvodů. Zaprvé
je méně dokonalý a zadruhé tradiční vyznání dává zapravdu mnoha generacím dávno žijících
křesťanů. Současní křesťané je hlasitě pronášejí také proto, že se tím s generacemi svých
předchůdců ztotožňují.
Mezi tvorbou neživé přírody podle přírodních zákonů a sděleními, předávanými jako
vnuknutí, inspirace, určenými jenom pro lidi, nemůže být žádný rozpor. Věda i víra pochází
od téhož Tvůrce a proto nesoulad mezi těmito oblastmi je nesmysl.
Původně část fyzikální práce

Moje cesta ke kreacionismu
VD
Ve svých mladých letech jsem byl uchvácen teorií svého strýce + otce, když jsem měl
možnost číst její první verze a slyšet debatu mezi původními tvůrci. Později mě fascinovaly
tatovy pokusy v jeho bytě, zabývající se téměř dvouletým soustavným pozorováním torzního
kyvadla, které si sám sestrojil. Po smrti obou původních autorů jsem získal několik různých
verzí textu teorie a četné dopisy, které se skládaly ze vzájemných zpráv o postupu
teoretického a praktického hledání. Všechny materiály jsem studoval a později jsem k tomuto
studiu přidal i cizí knihy nebo články. Např. od Zeldoviče, Einsteina, Wettericha aj. Bylo silně
vzrušující, když jsem v těchto materiálech nacházel shody se „zděděnou“ teorií. Požádal jsem
bratrance, aby mi poslal seznam neúspěšných pokusů o publikování, kterýžto seznam měl.
Poněvadž jsem při různých debatách, jak výše zmíněných v mládí, tak pozdějších se svým
otcem, věděl o nepřízni a zábranách v publikování, nevolil jsem oficiální cestu zasílání textů
„kompetentním“ časopisům, ale zkoušel jsem osobní cestu – přes přátele a známé. Ukázalo
se, že ani tento způsob nebyl úspěšný.
Ve svém studiu cizích článků a knih jsem soustavně pokračoval. Při vyhledávání na
internetu jsem (mj.) „narazil“ na web Pavla Kábrta, v němž jsem našel články, podporující
původní teorii. Poněvadž jsem už původní text měl upravený – seřazený a doplněný
o modernější poznatky cizích autorů a dokonce měl vypracovaných několik svých článků,
doplňujících a rozvíjejících původní text, zkusil jsem něco ze svých poznatků „udat“ na tomto
webu. Poněvadž se tyto poznatky shodovaly s články jiných autorů na tomto webu, tak Pavel
Kábrt začal ty moje uveřejňovat.
Musím uvést, že můj strýc byl silný ateista a můj tata byl liberální katolík, který chodil do
kostela velmi málo, pouze v několika krátkých obdobích zpívání na kúru. Ani jednoho z nich
nelze označit za kreacionistu. Při vzniku a rozvoji zmíněné teorie vykonával můj otec
převážně experimentální práci, kdežto strýc spíše koncipoval teoreticky. Do textu s novou
teorií se tedy nemohly dostat žádné kreacionistické přístupy nebo závěry, o nichž oba neměli
ani potuchy. Avšak mnohé důsledky se následně shodovaly s články, které jsou na Pavlově
webu uveřejněny.
Od nejrannějšího mládí jsem byl mamou veden v křesťanském duchu. Jako dítě jsem
chodil do nedělní školy a do evangelického náboženství. Byl jsem konfirmován a chodil jsem
do hodin evangelické mládeže. Poznal jsem se tam se svým přítelem, se kterým pokračuji
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v tomto vztahu dodnes. Na evangelické brigádě (což byla finta na komunisty) jsme se do sebe
s jednou evangeličkou zamilovali a po několika letech známosti vzali. Naše manželství trvá
už přes padesát let, vždy bylo a je harmonické. Navštěvovali jsme spolu biblické hodiny
„třicátníků“ a později „dospělých“ a ještě později „seniorů.“ Kromě poslechů kázání
o nedělích byly tyto hodiny pro nás oba přínosné.
Přístup farářů, které jsem měl tu čest poznat, k prvé kapitole Genesis byl asi tento. Je to
oslavná píseň neboli hymnus věřícího „srdce“ na svého Stvořitele. Naše víra je velmi
podobná, dovolující nám tento hymnus říkat týmiž slovy. Avšak dané verše není dobré
a správné brát doslovně jako přírodovědný popis dávné události. Věřícímu člověku je celkem
jedno, jak dlouho trvaly jednotlivé úseky Boží tvorby a jak po sobě následovaly. Důležitý je
celkový záměr. Hymnus je druh básně a básně vyjadřují skutečnost alegoricky. Např. nelze
brát doslovně Bezručův „údaj“ stoletého pobytu a práce v kamenouhelném dolu. Tento
přístup jsem bral jako rozumný a správný.
Velký odpor mého ateistického strýce vůči velkému třesku a černým děrám se
podivuhodně kryje s tímtéž postojem kreacionistikých autorů. Strýc ovšem předpokládal
důsledné řízení se vesmíru zákonem zachování energie, které obsahuje i věčnost vesmíru.
Kreacionisté předpokládají stvoření všeho přesně podle Bible. Různá východiska vedla
k totožným závěrům. Kromě toho předpoklad existence základní energie jako prvotní
odpovídá zprávě Genesis 1, že Bůh nejprve stvořil tuto základní entitu z ničeho a potom
všechno ostatní (Zemi, světlo, rostliny, hvězdy, zvířata a lidi) právě z ní. Naproti tomu
standardní teorie velkého třesku předpokládá vznik částic látky + záření samovolně z ničeho.
Dále ve standardním přístupu existuje samovolný rozvoj všeho neživého a živého od
jednodušších forem ke stále složitějším proti zobecněnému zákonu růstu entropie (či lidově
proti zákonu růstu chaosu) a to systematicky po dobu o něco více než osm miliard let!
Náhodné uspořádávání do stále složitějších útvarů také vyžaduje „výpůjčku“ energie. Ta je
možná jen po velice kratičký čas (jak nám říká Heisebergův princip) a ne systematicky po tak
šíleně dlouhou dobu. Kromě toho ta energie se „půjčuje“ z kvantového vakua a ne
z hmotných objektů nebo ze záření nebo dokonce z nicoty.
Kreacionistická vysvětlení uložení vrstev hornin a různých materiálů v nich, nálezy
lidských výtvorů ve vrstvách, které jsou považovány za mnohem starší než lidé, a dalších
artefaktů, se mi jevily mnohem logičtější než standardní. O tvorbě zákrutů řeky s vymíláním
půdy jsem se přesvědčil na vlastní oči v r. 1997, že je možný za několik málo hodin, přestože
podle standardního výkladu vznikaly celá tisíciletí či dokonce déle. Tento mnou osobně
pozorovaný jev mne utvrdil v doslovném výkladu celosvětové potopy Gn 6 – 8.
Získal jsem knihy C. S. Lewise. V jedné z nich je krásná esej s názvem „Mýtus, který se
skutečně stal.“ V něm autor charakterizuje zprávu o příchodu Božího syna a jeho návratu zpět
k Otci jako mýtus podobný svou poetičností jiným – pohanským mýtům, ale „s tím
závratným rozdílem, že se skutečně stal!“ Tato charakteristika plně platí pro biblický
příběh o stvoření světa i příběh celosvětové potopy či stavby „věže“ až do „nebe.“ Jsou to
příběhy, jejichž pohanské obdoby jsou stejně poetické a nás uchvacující, jenže „s tím
závratným rozdílem, že se skutečně staly!“ Nemůže jít o legendy, protože obsahují realistické
části. Např. příběh Potopy obsahuje technická data a opití hlavního hrdiny. Nebo příběh
stvoření obsahuje příkaz spojování těl muže a ženy. To že jsou legendy?? Nesmysl! Fakta
takového rázu legendy neobsahují.
Prošel jsem tedy změnou smýšlení, od alegorického výkladu zprávy o stvoření světa, jakož
dalších biblických zpráv k jejich kreacionistickému výkladu. Přitom tyto zprávy neztratily nic
ze své poetičnosti a/nebo oslavnosti. Kromě realističnosti také oslavují Boha. Jsou tedy pro
mne, jako pro věřícího, obsažnější a výstižnější než jenom hymnus nebo báseň.
Slovo „věřící“může znamenat, že člověk může věřit všemu možnému i nemožnému. My
křesťané jsme vybízeni, abychom si svou víru ověřovali a abychom „nenaletěli“ různým
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falešným zprávám a podvodům. Nálezy a pozorování mohou být stejné, ale jejich výklad
buďto ukazuje „k výšinám“ nebo naopak „do údolí stínu smrti.“ (Z knihy „Z osudu rukou“)

Základní křesťanská zvěst: Jan 3:16
VD

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.“
Co my křesťané máme tak jiného než mají muslimové nebo hinduisté nebo dokonce věřící
v přírodní božstva? Vždyť také nemůžeme Boha, v něhož věříme, nijak předmětně dokázat.
„Kde je váš Bůh, že jej nijak nepozorujeme?“ ptají se po staletí opakovaně mnozí, kteří v něj
podle svého soudu ani věřit nemnohou.
Také problém existence zla vyvolává celou řadu otázek. Zdá se, že všelijací podvodníci
a mafiáni slaví jen úspěchy a že zlo zůstává nejen nepotrestáno, ale že dokonce spíše vyhrává.
Vjednom příběhu se dívá otec na svého nevinně oběšeného syna a ptá se duchovního, který
stojí vedle něho: „A kde je Bůh??“ Odpověď zní: „Visí vedle něho!“
V každém katolickém kostele je kříž a na něm visí socha Ježíše Krista. Tento obraz slouží
jako názorná ilustrace ztotožnění Božího syna s nejhoršími zločinci. Poněvadž Bůh vidí svého
Syna na golgotském kříži právě teď, podobně jako katolický věřící ve svém kostele, zažívá
pořád stejnou bolest i oběť.
Láska, aspoň ta pravá, nehledá svůj prospěch, ale místo toho se obětuje. Není větší lásky
než položit svůj život za jiné! Oběť lásky ovšem nemusí znamenat zánik svého života.
Mnohem častěji znamená jasné odříkání různých výhod, potěšení a potěšeníček.
Lidský život naplněný různými čistě osobními nebo sobeckými zájmy je konec konců
velmi smutný. Lidé pak pociťují prázdnotu, kterou se pokoušejí přehlušit, ale to se jim nijak
nedaří.
21. 10. 2015

Prezentace kreacionismu
VD
Řadu let jsem (kromě aktivní cvičitelské a pěvecké činnosti) aktivně myšlenkově pracoval
v oblasti přírodních věd. Výsledkem bylo vypracování mnoha textů, z nichž některé Pavel
Kábrt uveřejnil na svých webových stránkách www.kreacionismus.cz. Tak jsem měl možnost
obsáhnout část poznání od původních poznatků o roli vakua (či kvantového vakua) přes etiku
vědy, etickou výchovu ve školách, tektoniku naší planety, standardní i nestandardní
kosmologii a informatiku až k drobnému skákavému živočichovi, zvanému Issus
coleoptratus. Poznamenávám, že jsem na počátku svého studia (o vakuu) vůbec nečekal, že to
souvisí s poznatky tak různorodých oblastí a to tak překvapivě úzce!
Potvrzuji poznatek apoštola Pavla a mnohých dalších lidí, že v našem životě na Zemi sice
můžeme poznávat, ale naše poznání je částečné, omezené, nedokonalé. Tento poznatek ovšem
nijak nebrání odhalování dosud nepoznaných skutečností, ale naopak (aspoň některé lidi)
vede k aktivitě. Člověk je tvor hloubavý, je mu dána schopnost i touha poznávat, něčím se
aktivně zabývat. Tento fakt je obsažen už v hodně starém textu, začleněném do Bible – ve
zprávě o stvoření všeho hmotného. Tam je tato informace formulována jako vytvoření
člověka podobného svému Tvůrci – právě ve schopnosti tvorby.
Poznatek o lidské nedokonalosti platí i pro mě, právě proto, že do lidské „rodiny“ patřím.
Také „musím“ přijmout poznatek, že jsem se mnohokrát provinil a že se spolupodílím na bídě
světa. Jak svými myšlenkami, tak svými činy. To se vztahuje i na konkrétní prezentaci
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kreacionismu, kterou jsem prováděl. Jestliže chci nějak v prezentaci tohoto přesvědčení
pokračovat, myslím, že je vhodné a dokonce nutné, abych se zamyslel nad metodou této své
činnosti.
Poněvadž jsem se v poslední době dostal do oblasti, která je mému původnímu zájmu
o kvantové vakuum vzdálena více než např. zájmu o kosmologii, tj. do otázek spojených
s ozubeným ústrojím zmíněného živočicha, musím své starší znalosti o ozubení doplnit dalším
studiem. Chtěl jsem vyhovět svým oponentům a tak jsem jim odpovídal na jejich velmi četné
dotazy ke komentáři překladu článku o onom malém tvorečkovi. Nakonec jsem musel naši
diskuzi v určité chvíli ukončit, abych získal čas ke zmíněnému studiu.
To ukončení se ukázalo jako správné vzhledem k tomu, že jsem v okamžiku toho ukončení
musel uznat, že mé odpovědi obsahovaly několik omylů a dokonce hrubých chyb. Během
diskuze jsem sice párkrát napsal, že jde o prozatímní závěry, které mohu po prostudování
dalších článků změnit, ale toto prohlášení „zapadlo.“ Důvodů tohoto pominutí bylo více, ale
jedním z nich byla silná převaha mých výkladů vlastních poznatků nad málo četným
opakováním naznačeného prohlášení.
Tak své studium, spojené s hmyzem označovaným Issus coleoptratus, přerušuji
zamýšlením se nad způsobem své další prezentace vlastního přesvědčení o původu všeho
hmotného. Při tomto zamyšlení nemohu pominout – kromě uznání vlastní nedostatečnosti či
omezenosti – vyjádření omluvy z několika pochybení. Dokonce žádám o odpuštění svých
provinění, která se z některých pochybení „vyklubala.“
I když jsem přesvědčený, že jsem v dříve studovaných oblastech dospěl ke správnému
řešení otázek nebo problémů, jako například v řešení tzv. kosmologické hádanky, je sporná
moje metoda vysvětlování svého přesvědčení. Podobně nebo stejně je tomu s poznatky
v oblasti informatiky, včetně algoritmů. O algoritmech ve zmíněných debatách kolem ozubení
u daného tvorečka se také vyskytla jistá zmínka. I když jsem dokonce předmět „Informatika
a výpočetní technika“ vyučoval, není na škodu, když se dozvím, co se píše o tzv. evolučních
algoritmech. Také bych rád doplnil své texty, týkající se informací, a pokusil se formulovat,
jak tomu rozumím já.
Na doplnění uvádím, že Informatika s kosmologií souvisí – jak někteří vědí – v oblasti
zvané „Informace a vnitřní struktura vesmíru“ nebo přes tzv. Verlindovo pojetí gravitace.
Takže prohlubováním znalostí v Informatice se vracím ke kosmologii, která s pojetím
(kvantového) vakua (a tedy mým prvotním zájmem) těsně souvisí.
Tuto svou „zpověď“ adresuji nejprve všem svým oponentům a ovšem i všem svým
příznivcům.
Neděle (neboli „Voskreseňje“) 10. 1. 2015

Námět k analýze
VD

Z dosavadního studia pociťuji výzvu k rozboru stavu a funkce současného výzkumu,
zvaného vědecký výzkum. Při uchopení této výzvy neopomenu své „dávné“ krátké zamyšlení
nad výzkumem možnosti existence života na exoplanetách (planetách jiných hvězdných
soustav než je sluneční soustava). Takovýto výzkum vyžaduje obrovské ekonomické
prostředky a velké intelektuální úsilí. Připusťme existenci inteligentních bytostí „tam někde.“
Ano, možná že někde hodně daleko takové bytosti existují. Ale zde na Zemi existují zcela
určitě! Nelze je přehlédnout, jsou jich miliardy.
Několik z nich se utápí v závratném bohatství, které je však místo uspokojení vede
k osamocenosti. Jejich rozmařilost ničí jejich zdraví. Dosud nepochopili, že mohou současně
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spát jen v jedné posteli (i když hodně široké), že mohou najednou sedět pohodlně jen na jedné
židli a že nejnezbytnější životní potřebu – vzduch k dýchání – mají zdarma.
Na opačné straně existují miliardy lidí, kteří nemají nic jiného než svůj holý život. Ti zase
trpí obrovským nedostatkem jídla a vody byť jen k pití, nemají ani prostinké bydlení a tedy
spí „pod širákem“ nebo na zemi v nějakých slumech. Navíc je jiní lidé nenávidí a dokonce
někteří z nich je verbují do „svaté“ války, aby za jejich nenávist (i když vůči jiným) bojovali!
Finanční a další prostředky věnované za výzkum sporného výzkumu exoplanet, který by
i v případě úspěchu měl sporné výsledky, je možné věnovat prospěšnějšímu účelu: reálně
existujícím inteligentním bytostem – a to z obou skupin. Ti chudobní trpí bídou, ti bohatí trpí
materiálním bohatstvím.
Ten sporný výzkum života „někde“ a tedy i výzkum jen existence exoplanet je veden ve
jménu vědy. K čemu je dobré dokazovat existenci dalších a dalších exoplanet, když zde na
Zemi trpí lidé? A když trpí také vinou odklonění prostředků od výzkumu odstranění
pozemské bídy k jejich věnování na uvedený sporný účel?
Podobné důsledky (na bídu lidí) má výzkum existence „mezičlánků“, který by měl
dokázat myšlenku vývoje od jednodušších životních forem ke složitějším. Rovněž finančně
náročná bude tvorba více a více sofistikovaných programů – nejen algoritmů, ale už jejich
konkrétní podoby nádherně fungujících filmů modelujících předpokládanou evoluci od
jednouchého ke složitému. Přes platnost zobecnělého zákona růstu entropie se takový
výzkum snaží dokázat opak: dlouhodobý pokles obecné entropie, přičemž energie potřebné
k evoluci od jednodušších forem ke složitějším formám se má brát z ničeho. Nebo se dá
rozšířit Heisenbergův princip o možnosti „výpůjčky“ energie po velmi kratičký časový
interval na časový interval v řádu miliard let?
Prostředky na takový výzkum, mající potvrdit možnost oné (výše „definované“) evoluce
se věnují ve jménu „vědy“, jež má tuto evoluci ve svém názvu. Takže i tyto prostředky chybí
pro odstranění bídy světa.
Evolucionisté se mohou vysmívat: „Ať bídu světa vyřeší (zařídí) ten váš bůh!“ A přitom
tvrdí, že žádná taková entita neexistuje. Odporují tedy sami sobě: Jak neexistence může něco
vyřešit nebo „zařídit“??
Křesťané včetně kreacionistů však vědí, že Bůh chce mít své spolupracovníky z řad lidí!
Neomezuje žádného člověka v sofistikované tvorbě lepších životních podmínek! Jak
materiálních, tak filozofických a etických! Kdyby všechno „zařídil“, nezůstala by pro
iniciativní lidi žádná činnost a jejich iniciativa by přišla vniveč.
Bůh nás – všechny – vybízí: Buďte mými spolupracovníky! Něco pěkného vytvářejte –
napodobujte mou tvůrčí činnost! Jste inteligentní tvorové a ne tupí „papouškovači“ nějakých
tvrzení, které vám podstrkují jiní ve jménu proslulosti či autority! Vaše mysl má být kritická,
ne nepromyšleně důvěřující kdečemu. Bůh nás vybízí, abychom přemýšleli i o jeho
směrnicích (zvaných „přikázání“), zda jsou pro nás dobré nebo špatné! Ale také máme
přemýšlet o zprávách v evangeliích, jakož o jiných biblických zprávách, včetně té, která je na
samém začátku souboru zpráv, příběhů a alegorií, seřazených do jedinečné Knihy knih!
koroslav dne Po, 01/25/2016 - 17:13. [Citáty z delšího příspěvku]
Neumím odpovědět líp než Neil deGrasse Tyson „Proč je financování NASA důležité.”
Pokud bych měl vlastními slovy shrnout, proč utrácet prachy ve vesmíru místo na Zemi,
tak bych musel říct: Protože se to vyplatí.
A kouzlem primárního výzkumu je v tom, že často vyrobí něco, co by normálně nikoho
nenapadlo vyrábět. Mikrovlnka taky nevznikla vylepšováním normální trouby.
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Třebas detektor, který teď detekuje exoplanety, dokáže po zmenšení detekovat nějaké
patogeny v našem těle. Třebas nám mnohem víc přinese LHC nebo nějaký výzkum
v laboratořích nízkých teplot. Nikdy nevíte, co to bude.
Hlavní je nepřestat myslet a hledat, jak vesmír funguje.
Odpověď:
Před případným rozborem Vámi odkázaného článku mohu reagovat na Vaše slova:
„…proč utrácet prachy ve vesmíru místo na Zemi… Protože se to vyplatí.“
Právě toto mně vadí v případech, že se to vyplatí jen úzké skupině lidí a valné většině lidí to
uškodí! Např. když to více materiálně ožebračí ty, kdo už na tom hodně mizerně jsou, a navíc
část bývalé „střední třídy“ uvrhne do bídy. Pak vzniká závažná otázka: Opravdu se to
vyplatí?
Je tedy otázkou, o jaký primární výzkum jde. Každá činnost má také vedlejší účinky. Pokud
hlavní účinky mají děsivý dopad, nic nepomůže, když ty vedlejší mají nějaký pozitivní
následek. Platí i opak: Pokud se např. návrh jeví jako kontroverzní, je zapotřebí oprostit se od
vžitého „standardního přístupu“ a promýšlet tento návrh bez předsudků nebo ještě lépe: vžít
se do neobvyklého stanoviska navrhovatele. Posuzovat z více stran – a když návrh po
důkladné analýze z různých hledisek obstojí: pak bude správný nebo/a prospěšný!
Třebas detektor, který teď detekuje exoplanety, dokáže po zmenšení detekovat nějaké
patogeny v našem těle.
Detektor odhalující exoplanety se nazývá dalekohled. V případném dalším výzkumu kolem
exoplanet se budou tyto přístroje naopak „zvětšovat“, aby dohlédly dále a podrobněji
v nynějších pozorovaných „dálkách“. Nikdo nebude usilovat o nějaké jejich „zmenšování.“
K detekci patogenů se hodí mikroskopy, které na rozdíl od dalekohledů vidí do čím dál
miniaturnějších oblastí.
Zmenšování dalekohledů (čili detektorů exoplanet ale nejen jich) je zásadně chybné: až dosud
se od doby Galilova dalekohledu naopak zvětšovaly!!
Třebas nám mnohem víc přinese LHC.
V jaké oblasti?? V oblasti částicové fyziky, v níž měl přinést předpokládané výsledky,
žalostně zklamal. Měly by to být nějaké vedlejší účinky; v oblastech odlehlých? Je
naplánováno, že stávající LHC za dva roky skončí svou činnost. Pokud budou dosavadní
podporovatelé rozumní, skončí dříve. Nejlépe by bylo, kdyby to už nastalo během měsíce!
„…nějaký výzkum v laboratořích nízkých teplot“ něco kladného přinést může, ale pouze pro
případy, které nebudou postaveny na sporných nebo dokonce špatných předpokladech a že
hlavní výzkum nebudou „převálcovávat“ záporné důsledky vedlejších důsledků. Na místě je
tedy velká opatrnost v tom, do jakého výzkumu se pustit a do jakého raději ne.
Hlavní je nepřestat myslet a hledat, jak vesmír funguje.
Plně souhlasím s tím myšlením, sám jsem to v minulém příspěvku uvedl a uvádím to i zde
(výše). Také souhlasím s přemýšlením o funkci vesmíru, ale nejen přemýšlení o popisu
funkce některé části vesmíru nebo celého vesmíru, ale také o účelnosti či bezúčelnosti
zkoumané části či celku vesmíru a také o účelnosti/bezúčelnosti samotného zkoumání této
části či celku.
25. 1. 2016
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VD: Kurz Alfa
O pořádání kurzu Alfa padly zmínky už před několika lety, ještě když naší farářkou byla Jana
Rumlová. Zapojení do přípravy formou vstupu (zápisu) do přípravného týmu měním na
předložení několika námětů k případné úvaze. Tehdy při těch prvních zmínkách mě napadlo,
že velmi vhodným podkladem by byla knížka C. S. Lewise „K jádru křesťanství“ nebo/a
knížka J. Grubera „Pojď a přesvědč se“. Témata a výklady, v těchto knížkách uvedené se mi
jeví velmi vhodné pro Kurz Alfa i dnes. Pak existují témata, uvedená v posledním Poslu.
Kromě toho by se nabízela další „ožehavá“ témata: Rozdělení křesťanstva do mnoha církví
a dnešní ekumenismus; Jiné duchovní směry (Islám, Buddhismus, přírodní animismus) versus
křesťanství; Věda a víra; Role informací pro život; Pravda bez lásky je krutá a láska bez
pravdy je slepá; Byla víra Komenského, Masaryka a jiných našich velikánů dána jenom jejich
dobou?; Vliv křesťanství na politiku čili Musí být politika „špinavá?“; Musí být reklama
nabubřelá až klamavá?; Právo a odpovědnost; aj. Rozbor těchto témat a diskuze o nich by
ovšem zabral další „kurzy“ - od Alfa až po Omega. Na konání takových besed (diskuzí), asi
nebudeme mít síly, rozhodně ne najednou. Asi budeme muset vybrat jenom navrhovaných
deset témat. Některá témata, která by se nám jevila jako velmi velice zajímavá a dokonce
nutná k prodebatování, bychom uskutečnili např. v nějakých zvlášť konaných přednáškách
s diskuzí. Za úvahu stojí konání dvou či tří kurzů Alfa souběžně, přičemž v každém z nich by
byl počet účastníků omezen na deset až dvacet. Nižší počet účastníků dává větší šanci
každému z nich k přednesení vlastního názoru, dotazu či připomínky. Počet „lektorů“ v jedné
hodině by měl být omezen na dva nebo max. na tři. Přitom jen jeden z nich by byl
moderátorem. V každém případě bych zahrnul doplnění „promluvy“ prezentací pomocí
programu Power Point nebo pomocí videa. Byl by tak dodržen požadavek zapojení více
smyslů. Zajímavost by se tím zvýšila několikanásobně. Navíc by každý účastník dostal na
papíře nějaké Shrnutí či Důležité body (nebo otázky) z „promluvy“, popř. celou „promluvu.“
Ono Shrnutí by také bylo uveřejněno v Poslu. Z uvedených témat jsem se zabýval Informací
a vytvořil jsem elektronickou knížku a Prezentaci nazvanou „Kreativní informace.“
K takovému vytvoření mě mj. inspirovalo vyučování předmětů „Informatika“ a „Základy
práce s počítačem", když jsem ten první učil na gymnáziu a ten druhý na učilišti. Jiná uvedená
témata jsou mi odlehlá. Zato bych mohl nabídnout např. „Vakuum jako základ všeho
hmotného“ nebo „Přitažlivost gravitace“, což se ovšem nebude hodit. Za úvahu stojí zapojení
farářů a kazatelů jiných církví v Olomouci.
5. 9. 2017

Věda potvrzuje pravdivost Bible

Slovo pro každý den: http://www.spkd.cz/page/2/
Dodatky V. Dostála
Věda potvrzuje pravdivost Bible (1)
6. říj 2017; 1. Mojžíšova 1:1 „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Tvrzení, že skutečná věda a Bible stojí proti sobě, prostě není pravdivé. Pokud je jedna šance
k miliónu, že Bůh, nebe a peklo jsou skutečné, nechceš to vědět? Konec konců, jednoho dne
zemřeš, a co potom? Navíc, jestliže jsou tvé děti a vnoučata stále více vystavovány
myšlenkám nevěřících učitelů, nechceš umět odpovídat na jejich otázky, když přijdou ze
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školy, a nechceš jim ukázat cestu správným směrem? Víš co? Věda dokazuje, že Bible je
pravdivá! V několika následujících dnech o tom budeme mluvit.
1) Bible nám říká, že se Země vznáší ve vesmíru. Byly doby, kdy lidé věřili, že Země je
umístěna na velikém zvířeti nebo obrovi. Vážně! Ale praotec Jób tisíc pět set let před Kristem
řekl: „On prostírá sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem“ (Jób 26:7, B21). Zamysli se
nad tím – nemůžeš pověsit svůj klobouk na nic! Faktem je, že vědě trvalo až do roku 1650
našeho letopočtu, než zjistila, že Země skutečně na ničem nevisí.
2) Bible nám říká, že Země se skládá z atomů. „Ve víře chápeme, že Božím slovem byly
založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného“ (Židům 11:3). Věda teprve
v posledních letech zjistila, že všechno, co vidíme, se skládá z věcí, které nevidíme, totiž
z neviditelných atomů. Ale Bible, napsaná před více než dvěma tisíci lety, říkala, že to tak je.
Bible nepotřebuje vědu, aby dokazovala, že je něco pravda. Ale stává se, že se to děje.
Atomy se skládají z jádra – v němž jsou protony a neutrony – a z obalu – v němž jsou
elektrony. Mezi jednotlivými částicemi je „vakuum“ čili „prostor“, jehož rozměry jsou
mnohokrát větší než těch částic. Můžeme vidět aspoň stopy po průletu jednotlivých částic.
Můžeme však pozorovat vakuum? Nejde to. I naše těla jsou složena z atomů, tedy převážně
z „ničeho“!
Věda potvrzuje pravdivost Bible (2)
7. říj 2017; „Ten, který sídlí nad obzorem země … ten, který nebesa jak závoj roztahuje
a napíná je jako stan k obývání.“ Izajáš 40:22
Bible nám říká, že Země je kulatá. „Ten, který sídlí nad obzorem země…“ (Izajáš 40:22).
Slovo „obzor“ pochází z hebrejského slova, které může být přeloženo jako „okruh“. Kniha
Izajáš byla napsána přibližně sedm set let před narozením Krista. To je nejméně tři sta let
předtím, než Aristoteles ve své knize O nebi naznačil, že Země by mohla být koule. O dva
tisíce let později, v době, kdy vědci věřili, že Země je plochá, inspirovalo Písmo Kryštofa
Kolumba, aby podnikl plavbu kolem světa. Kolumbus si zapsal: „Byl to Pán, kdo mi tu
myšlenku vložil do mysli. Cítil jsem nad sebou jeho ruku. Není pochyb o tom, že inspirace
přišla od Ducha svatého, protože mě utěšoval paprsky úžasného světla ze svatého Písma“
(z deníku Kryštofa Kolumba, z poznámek o objevení Nového světa).
Bible nás učí i oceánografii. V devatenáctém století Mattew Fontaine Maury, nazývaný
„otec moderní oceánografie a námořní meteorologie“, četl Davidova slova o mořských
stezkách (viz Žalm 8:9) a řekl: „Jestliže Bůh řekl, že existují stezky v moři, najdu je.“ A právě
jemu vděčíme za objev teplých a studených oceánských proudů. Jeho kniha o oceánografii je
dodnes základním textem o tomto předmětu a na univerzitách se stále používá.
Takže až příště potkáš někoho, kdo bude zpochybňovat přesnost Písma, laskavě se na něj
usměj a řekni mu: „Věda potvrzuje, že Bible je pravdivá.“
Pod pojmem „nebesa“ rozumějme „kosmický prostor.“ Kosmický prostor vykazuje
napětí. Neexistuje místečko, kde by tento prostor byl nějak zkrabatěn či zmuchlán nebo
překládán jako arch balicího papíru. Kosmický prostor je napnutý podobně jako stěna stanu.
Je rozprostraněn, roztažen do tří na sobě kolmých směrů. Je v něm dostatek místa pro stovky
miliard galaxií se stovkami miliard hvězd, pro prachově plynná mračna, pro kvasary a jiné
kosmické objekty a hlavně pro vakuum, které zaujímá mnohonásobně více místa než ty
objekty! Toto je vědecké poznání našeho milénia, jež ovšem bylo známo už Izajášovi!
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Věda potvrzuje pravdivost Bible (3)
8. říj 2017; Jób 38:35 „Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme.‘?“
Bible předpověděla také moderní telekomunikaci. Zní ti to neuvěřitelně? Jestli ano, pak se
zamysli nad tímto veršem: „Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme.‘?“
(Jób 38:35). Patnáct set let před Kristem v knize Jób Bůh řekl, že světlo může být posláno
a projevit se v řeči. A víš, že také veškeré elektromagnetické záření – od rádiových vln až po
rentgenové – se pohybuje rychlostí světla (tedy přibližně dvě stě devadesát devět tisíc osm set
kilometrů za sekundu)? To nám umožňuje okamžitou bezdrátovou komunikaci s někým na
druhém konci světa. Skutečnost, že světlo může být posláno a proměněno v řeč, byla objevena
až roku 1864 – o tři tisíce tři sta let později – když britský vědec James Clerk Maxwell přišel
s myšlenkou, že elektromagnetické a světelné vlny jsou dvě formy téhož (viz Ilustrovaná
encyklopedie moderního století).
Samuel Morse, který vynalezl první telegraf a navždy změnil svět komunikace, byl
biblicky věřícím křesťanem. Několik let před svou smrtí řekl: „Čím více se přibližuji konci
své pouti, tím jasněji vidím důkazy o božském původu Bible. Stále více oceňuji majestát
a vznešenost Božího léku pro padlého člověka a budoucnost je prozářena nadějí a radostí.“
V životě se setkáš s „nevěřícími Tomáši“, ale Bůh je miluje. Ježíš se vlastně po svém
vzkříšení speciálně zjevil jen proto, aby rozptýlil Tomášovy pochybnosti. A totéž stále dělá
i dnes! Takže se seznam se svou Biblí, a potom každému upřímnému dotazujícímu se srdci
dej vědět, že věda dokazuje, že Bible je pravdivá.
Atmosférou Země můžeme přenášet zvuk i obraz. V televizním vysílači se zvukem
a obrazem moduluje (dnes většinou frekvenčně, frekvenční modulací neboli FM) nosná
elektromagnetická vlna. Nosná vlna má vysokou frekvenci (kmitočet), modulující vlny mají
nižší frekvenci. Také vysokofrekvenční „signál“ nebo „světlo“ z hvězdy je modulován, takže
rozpoznáme, z čeho (z jakých prvků) je hvězda složena.
Takto, tímto způsobem „hvězda hvězdě vypráví o slávě Boží“
Věda potvrzuje pravdivost Bible (4)
9. říj 2017; „Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do místa, z něhož vytékají, se
zase vracejí k novému koloběhu.“ Kazatel 1:7
Bible mluví o vodním koloběhu. „Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do
místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu“ (Kazatel 1:7). Řeka Mississippi
každý den vylije více než miliardu hektolitrů vody do Mexického zálivu. A když se zamyslíš
nad Temží, Nilem a Amazonkou, každý den se totéž děje s řekami po celém světě. Kde tedy
všechna ta voda je?
Odpovědí je hydrologický cyklus, který Bible představila před téměř třemi tisíci let.
Moudrý král Šalomoun napsal: „Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť; jestliže
strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl“ (Kazatel 11:3). Prorok Ámos řekl:
„On povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin“ (Ámos 9:6).
A Jóbův přítel Elíhú řekl: „Hle, Bůh je vyvýšený, nad naše poznání, počet jeho let je
nevyzpytatelný. Přitahuje vodní kapky, padají jako déšť a v jeho záplavu se mění, když se
z mračen valí proudy a hojně skrápějí člověka“ (Jób 36:26–28). Princip kompletního vodního
cyklu nebyl vědci plně pochopen až do sedmnáctého století. Nicméně před více než dvěma
tisíci let, ještě před objevy brilantních mozků Peirra Perraulta, Edme Mariotta, Edmonda
Halleyho a dalších, Bible vodní cyklus jasně vysvětlila.
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Ve skutečnosti je tvá Bible více inspirovaná, neomylná, věrohodná a aktuální než zítřejší
noviny. Každé noviny mají opravný sloupek, kde se omlouvají za své tiskové chyby. Bible nic
takového nemá! Můžeš jí věřit, že tě povede správně v každé oblasti tvého života.
Noviny lžou. Bible nelže. Poznej pravdu a pravda Tě osvobodí!
Věda potvrzuje pravdivost Bible (5)
10. říj 2017; Izajáš 51:6 „Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho…“
Bible se zmiňuje o prvním termodynamickém zákonu (známém jako zákon zachování
energie), který říká, že energie může přecházet z jedné formy na druhou, ale nemůže být
[samo ze sebe nebo samovolně z ničeho] stvořena nebo [samovolně] zničena. Tento zákon
vyvrací teorie Freda Hoyla o „rovnovážném stavu“ nebo „kontinuálním tvoření“, které byly
vědci odmítnuty. Hoyle tvrdil, že ve vesmíru na místech nazývaných irtrony neustále vzniká
hmota (nebo energie). První termodynamický zákon ale tvrdí opak – v současné době
k žádnému dalšímu „tvoření“ nedochází. Bible říká: „Tak byla dokončena nebesa i země se
všemi svými zástupy“ (1. Mojžíšova 2:1). Slovo „dokončena“ se v původní hebrejštině
používá pro děj dokončený v minulosti, který se už nikdy nebude opakovat.
To ovšem neznamená, že energie nebo jí rovnocenná hmota se nemůže měnit. Naopak,
energie/hmota může měnit své formy a také se to stále děje. Jedna forma se mění na jinou. Ne
však na nicotu. Ve vesmíru dochází k neustálým změnám (přeměnám) jedné formy energie (či
hmoty) na jinou formu. Navíc, jak odhalil A. Einstein, hmota se může měnit na energii
a energie na hmotu. Energie a hmota jsou si rovnocenné, ba dokonce jsou si fyzikálně
a matematicky rovny!
Druhý termodynamický zákon říká, že ve všech fyzikálních procesech má každý
uspořádaný systém tendenci se postupem času stávat méně uspořádaným. Jinými slovy,
všechno dobíhá a opotřebovává se a v důsledku toho je k dispozici pro využití stále méně
[užitečné] energie. Žalmista napsal: „Pravím: Bože můj, uprostřed mých dnů mě odtud neber!
Z pokolení do pokolení půjdou tvá léta. Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou.
Ta zaniknou, a ty budeš trvat, všechno zvetší jako roucho, vyměníš je jako šat a vše se změní“
(Žalm 102:25–27).
Celková energie/hmota se sice zachovává, ale její část se soustavně přeměňuje na
tepelnou energii (teplo), kterou ovšem nelze využít. Tato tepelná energie může „téci“ z míst
o vyšší teplotě na místa s nižší teplotou, ale ne opačně. Až vznikne nejnižší možná teplota
všude (všude ve vesmíru), nebude k použití žádná energie. Musela by se přenášet nemožným
směrem!
Čím více se vědci dozvídají o životě na zemi, tím více objevují pravdivost toho, co Bible
jasně učí už po staletí. Nezáleží na tom, jak opravdově to myslíš nebo s jakou námahou se
snažíš, pokud chceš otevřít zamčené dveře, musíš použít správný klíč. Tvá Bible je klíčem,
který odemyká dveře k porozumění celému životu a Božímu plánu pro tebe.
Věda potvrzuje pravdivost Bible (6)
11. říj 2017;„Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji
uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket
a výška třicet loket.“ 1. Mojžíšova 6:14–15
Bible podrobně popisuje prvotní plán pro lodní stavitelství. V 1. Mojžíšově Bůh řekl
Noemu, aby postavil loď o objemu čtyřiceti dvou tisíc pěti set krychlových metrů a naplnil ji
takovým množstvím lidí a zvířat, aby mohli znovu osídlit zemi.
Konkrétní rozměry, které Bůh Noemu dal, se ukázaly jako velmi důležité. V roce 1609
byla v holandském Hoornu postavena loď ve stejných proporcích, a to znamenalo revoluci
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v lodním průmyslu. Podle Lloydova lodního registru (viz Světový almanach) byla až do roku
1900 každá velká loď na otevřeném moři proporcemi podobná arše, kterou postavil Noe.
Mimochodem, jestli si myslíš, že není sofistikované nebo inteligentní věřit, že svět byl kdysi
zničen celosvětovou povodní, tak se ještě jednou zamysli. Přibližně osmdesát pět procent
skalních povrchů po celém světě tvoří sedimentární horniny, což naznačuje, že kdysi
v minulosti byl svět pokryt vodou.
I na vrcholcích Himalájí se nacházejí pevné zbytky mořských živočichů. Jak se tam
dostaly, když ne vodami Potopy v době, kdy tyto vrcholky byly velice nízké?
Zamysli se také nad Biblí a meteorologií. Šalomoun napsal: „Vítr spěje k jihu, stáčí se
k severu, točí se, točí, spěje dál, až se zas oklikou vrátí“ (Kazatel 1:6). Vzduch v okolí země
se otáčí v obrovských cyklech, které na severní polokouli proudí proti směru hodinových
ručiček a na jižní polokouli po směru hodinových ručiček. Výsledkem je, že místní
meteorolog ti může s vysokou mírou přesnosti říct, jaké bude počasí, aby ses podle toho mohl
obléct.
Neexistuje prostě žádná jiná kniha jako Bible! Když uvěříš jejímu ústřednímu poselství
o spasení prostřednictvím Krista, budeš mít pokoj a radost; a navíc, až zemřeš, budeš žít
navěky s Bohem v nebi. Lepší to už nemůže být!
Věda potvrzuje pravdivost Bible (7)
12. říj 2017; Jób 40:15 „Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe…“
Než toto téma opustíme, podívejme se na další dvě vědecká fakta, která dokazují, že Bible je
pravdivá a důvěryhodná.
1) Bible mluví o dinosaurech. „Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako
dobytče žere trávu. Pohleď, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha.
Napřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené, jeho kosti jsou bronzové válce,
jeho hnáty jako železný sochor. On byl na počátku Božích cest; jen jeho Učinitel může na něj
s mečem“ (Jób 40:15–19). Věnuj zvláštní pozornost těmto dvěma výrokům: a) „on byl na
počátku Božích cest“; b) „jen jeho Učinitel může na něj s mečem“. To znamená, že Bůh
dinosaury nejen stvořil, on také způsobil, že vymřeli.
Když nacházíme v lomech stopy dinosaurů a vedle nich lidské stopy, pak tyto nálezy biblická
slova potvrzují.
2) Bible mluví také o rotaci Země. Vědci po velmi dlouhou dobu zastávali geocentrický
pohled na vesmír; věřili, že rozdíl mezi nocí a dnem je způsoben otáčením Slunce kolem
Země. Dnes víme, že příčinou východu a západu Slunce je otáčení Země kolem své osy. Ale
již před čtyřmi tisíci let v knize Jób Bůh Jóbovi řekl: „Zdali jsi ty někdy za svých dnů dal
příkaz jitru a vykázal jitřence její místo, aby se chopila okrajů země … Země … je otáčena
jako hlína…“ (Jób 38:12–14, přel. Z angl.). Obraz hrnčíře s hlínou na hrnčířském kruhu není
náhodný; je to přesná analogie rotace Země.
A tady je ta nejlepší část: Bůh, který stvořil všechny tyto věci s takovou precizností a řádem,
zná každý detail tvého života a sleduje tě. Tak mu dej svou důvěru.
VD: Může se to jevit jako kontroverzní – někteří křesťané si myslí, že takové výklady jsou
nepatřičné. Kdyby se ovšem seznámili s vysvětlením „přírodních“ jevů logičtějším a přiléhavějším způsobem, pak by svůj názor změnili
Následuje můj vlastní text
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VD: Úryvky z „Knihy o vakuu“, z oddílu „Světlo z vakua.“
Velmi často se světlo považuje jako vyzařované z nějakého zdroje, tedy jako druhotné. Tato
úvaha předpokládá, že bez světelného zdroje nemůže světlo existovat.
Ukazuje se, že nutnost existence (světleného) zdroje pro existenci světla není správná. EM
záření, a že tedy i viditelné světlo nebo mikrovlnné „světlo“ nutně zdroj nevyžaduje, může vznikat
z vakua! Uvedený poznatek, získaný experimentálně, radikálně mění dosavadní prioritu těles
před zářením.
Jestliže je experimentálně dokázáno, že světlo může vzniknout z vakua a že tedy nemusí
existovat žádný světlený zdroj, potom proti tvrzení, že v právě „vznikajícím“ vesmíru nejprve
existovalo světlo a potom, o něco později existovaly hvězdy, z hlediska zmíněných
experimentů, obecně z hlediska fyziky, nelze racionálně odmítnout. Takové tvrzení se nachází
na začátku Bible, v 1. kapitole Genesis. Nachází se tam prokazatelně už asi tři tisíce let! Podle
zákona zachování energie nemohlo to světlo vzniknout samo od sebe, ale muselo být použito
tvůrčího postupu – podobně jak to bylo použito právě v oněch experimentech: Bez
inteligentního působení by žádné světlo z vakua samo od sebe nevzniklo.

VD: Na počátku bylo Slovo (J 1:1)
O jaký počátek jde? Ne o počátek souřadné soustavy, tedy o počáteční bod, z něhož
vychází vodorovně vpravo osa x, směrem vpřed osa y a směrem nahoru osa z. Jak je zřejmé
z následujícího textu, jde o výklad prvních slov Bible: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“
Jde o odpověď na otázku JAK se tady objevil vesmír a všechno čím je charakterizován, tj. jak
to, že existuje čas, prostor, hmota, energie, příroda a my lidé.
Vesmír se svými součástmi (hmotou, energií, prostorem a časem) má tedy počátek. Podle
zákona zachování energie a hmotnosti se v 19. století a začátkem 20. století odvozovalo, že
vesmír je věčný. Tzn., že čas nikdy nevznikl a nikdy nezanikne – a podobně i prostor či hmota
a energie. Avšak po Einsteinovu objevu teorie relativity musel být tento pohled zásadně
opraven. Vesmír, tj. prostor, čas, hmota i energie mají svůj počátek!
Za tento počátek se běžně považuje velký třesk, časový okamžik t = 0 – přesněji t = 0 až
10–44 sekundy. V tomto nepředstavitelně kratičkém časovém úseku se měl vynořit prostor,
čas, hmota i energie, prostě celý vesmír. Je takto charakterizovaný počátek tentýž počátek,
o němž jsme mluvili před chvílí?
Někteří křesťané se domnívají, že jde o tentýž počátek. Že počátek, popsaný v Bibli
a počátek velkého třesku je jedno a totéž. Tomu však tak není, už jenom proto, že velký třesk
měl vzniknout sám od sebe, přirozenou změnou. Ve výkladu velkého třesku není ani náznak,
že by příčinou tohoto jevu měl být Bůh nebo jeho Slovo.
Původní text zní: „Na počátku byl Logos,“ tj. informace o tom CO se má stát a JAK se to
má dít, čili v jakém pořadí. Bez tohoto Logu, bez této přesné informace by stát nemohlo nic!
To je přece logické! „Logos“ je smysluplná informace, „logos“ je logický! Jakákoliv
nelogičnost ze smyslu dělá nesmysl.
Na počátku vesmíru tedy není prudký samovolný vznik prostoru, času, energie a hmoty,
nýbrž informace o tom, CO má vzniknout! Logické je, že prostor, čas, hmota a energie se
nemohou vynořit, když není jasné, že mají vzniknout právě tyto skutečnosti a ne něco jiného!
Výroba, tj. vznik některého umělého předmětu, také začíná jasnou informací o tom, CO se
bude vyrábět. A ovšem také JAK se to bude dělat, jakým postupem a jakými nástroji či stroji.
Výrobce nejprve řekne, že bude vyrábět auta a ne šicí stroje nebo nádobí. (Následuje
informace Z ČEHO, z jakého materiálu či z jakých součástek a informace JAK, pracovní
postup).
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Na počátku vesmíru tedy bylo Slovo. Ne ledajaké, ale Slovo Boží, pocházející od Boha. To
říká také Ž 33:6, na nějž odkazují Kraličtí: „ Slovem Hospodinovým učiněna jsou nebesa…“
Takové sdělení se opakuje v Gn1: „I řekl Bůh…“ Pak tam opakuje, že se to, co řekl Bůh, také
stalo. Šlo a jde tedy o Slovo tvůrčí, jasnou čili logickou informaci CO se má stát.
Uvedl jsem, že Logos je informace. Informace nemůže vzniknout z hmoty či z energie.
Mezi energií a hmotou/hmotností existuje fyzikální vztah, proslulý Einsteinův vztah E = mc 2,
čili že energie má hmotnost a hmota má energii. Mezi informací a energií nebo mezi
informací a hmotou žádný takový vztah neexistuje, hmotu či energii nelze nějak převést na
informaci. Nebo, naopak řečeno, informace nemá hmotnost, informace je nehmotná.
Jednotkou informace je bit. Bit může mít jen dvě hodnoty – buďto je pravdivý, což
obvykle označíme číslicí 1, nebo je nepravdivý, což označujeme číslicí 0. S bity nelze
pracovat stejně jako s čísly, nýbrž jako s logickými hodnotami. Ten způsob práce se nazývá
logická algebra nebo algebra logiky. Logická algebra má zcela jiná pravidla než běžná
algebra. Je to práce s pravdivostí – označenou jedničkou nebo s nepravdivostí, označenou
nulou. Nula a jednička zde nejsou fyzikální veličiny se svými fyzikálními jednotkami, jako
jsou např. kilogramy. Jsou to logické hodnoty!
Nelze tvrdit, že 2 kg jsou logické, zatímco 3 kg jsou nelogické nebo že 5 joulů je
logických, zatímco 7 joulů je nelogických. Jednotky hmotnosti či jednotky energie
s jednotkami informace, tj. s logickými hodnotami, nijak nesouvisí. Žádná hmota nebo
energie se nemůže přeměnit na logiku. Naopak žádné logické operace nemohou samy od sebe
vytvořit nějakou hmotu nebo energii.
Logos ve větě „Na počátku vesmíru byl Logos“ má svou logiku, zcela jednoznačnou
logiku. Byl to počáteční Logos, Boží logos, počátek také veškeré logiky. Informace o tom, že
se má prázdnota, která je nelogická, uspořádat do logického pořádku. Do rostlin a do hvězd,
do zvířat do lidí, do výtvorů a do tvorů.
Na počátku vesmíru byl Boží logos a ne velký třesk. Jiří Grygar při líčení velkého třesku
mj. napsal: „Vesmír vybuchl.“ Jak mohl vesmír vybuchnout, když ještě neexistoval? Ten tím
výbuchem teprve měl vzniknout. Nemá to logiku! Tvrzení, že velký třesk není výbuch, ale
prudké rozpínání, je také nelogické – neboť mělo jít o mnohem prudší rozpínání než při
výbuších, které známe. Do takového tvrzení bychom logiku mohli dodat a říkat: Ne, nebyl to
výbuch, ale byl to – ovšem jen v logickém smyslu – super-výbuch nebo mega-výbuch!
Na počátku byl Logos, Boží logos!
7. 11. 2018
VD: Pevné pilíře vesmíru
„Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je ustaven svět, nic jím neotřese.“ (Ž 96:
10)
Když žalmista vyznává: „Zemi jsi založil na pilířích, aby se nehnula navěky a navždy“
(Ž 104:5), nemluví jen o základech, na nichž je „postavena“ Země, ale o pevných základech,
které platí pro celý vesmír.
Svého času takové verše sloužily pro podporu geocentrické teorie, která říká, že středem
vesmíru je nehybná Země, a že všechna „nebeská“ tělesa se otáčejí kolem ní. Ale zde není řeč
o faktickém uspořádání sluneční soustavy, ale o pevných pilířích její struktury,
o zákonitostech, které pro ni platí. Ty pilíře jsou neměnné zákony, které nazýváme
„přírodními.“ O těchto zákonech přece platí, že se jimi všechno, celý vesmír, řídí. V jedné
části vesmíru neplatí, že těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou rovnou tíze kapaliny,
kterou to těleso vytlačilo – zatímco v jiné části vesmíru by platilo, že to těleso je onou silou
rovnou tíze téže kapaliny potápěno.
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Bůh ustavil konstantní pravidla – přírodní zákony – které platí pevně a nepohnutelně. Tyto
zákony se nemění ani v čase, ani v prostoru. Pravda, dosud neznáme všechny přírodní zákony
a náš pohled – i na pevnost nám známých zákonů – je neúplný. Při objevu dosud neznámého
jevu se může tedy zdát, že některý přírodní zákon neplatí nebo platí jaksi podivně.
Uvedl jsem, že přírodními zákony se „vesmír“, tedy všechny fyzikální děje, řídí. To ovšem
neznamená, že ty zákony samy o sobě jsou příčinou oněch jevů, že fyzikální jevy jsou
přírodními zákony způsobeny. Fyzikální zákon je předpis nebo popis podobný kuchařskému
předpisu. Jestliže NĚKDO postupuje PODLE kuchařského předpisu, dostane kýžený
výsledek. Ale ten výsledek ze samotného kuchařského předpisu nevznikne.
Přírodní zákon pouze popisuje, JAK určitý jev probíhá – např. že když vložíme nějaké
těleso do kapaliny, tak na něj působí vztlaková síla. Ale příčina, tj. ona vztlaková síla, je
způsobena TÍHOU (postaru vahou) kapaliny a ne tím zákonem.
Neměnnost přírodních zákonů, jejich nezávislost na místě a na čase se ve vědě
předpokládá. Ale my si – na základě Božího slova o neotřesitelnosti jeho ustanovení –
můžeme tím být zcela jisti!
Jestliže se nám zdá, že přírodní zákon někde nebo někdy neplatí, pak jsme na něco
zapomněli. Např. když těleso nedáme do kapaliny, nemůže jí být vytlačováno nahoru. Je
ovšem zajímavé, že tělesa jsou „nadnášena“ i tíhou vzduchu, když se v tom vzduchu
nacházejí. Pravda tíha vzduchu, kterou ono těleso zaujímá, je malá, takže ono vytlačování je
malé. Ale můžeme použít balonu, naplněného nějakým lehčím plynem a ejhle: balon,
„nadnášený“ vzduchem, poletí vzhůru!
Kromě „přírodních“ zákonů, které platí pro celou přírodu či celý vesmír, jsou i pravidla,
která platí jen pro lidi. Zatímco my lidé se podřizujeme přírodním zákonům bezvýhradně,
protože tyto zákony obejít nelze, speciální zákony, platné jen pro nás, obcházíme. Např. když
lžeme, někdy tak silně, že se nám „od pusy práší.“ A ten, kdo lže, krade – okrádá ostatní
o správný význam slov, takže některá slova získala až opačný význam a některá jiná slova
dokonce svůj význam ztratila.
Ony zákony pouze pro lidi sice můžeme obcházet, ale tím je nijak nezměníme, jsou pevné
a nepohnutelné. Pouze se důsledky jejich platnosti mohou projevit s velkým zpožděním.
Když zjišťujeme, že zákony pro lidi vlastně ani nejsme sami od sebe dodržet, naštěstí platí
„Bůh je láska“, nebo „tak Bůh miloval svět, že dal svého Syna, aby každý, kdo v něj věří,
neskomíral a nakonec nezahynul, ale aby měl život věčný.“ Tento zákon přetlačí naše
porušování pravidel, shrnutých do milování Boha nade všechno a do milování bližního jako
sebe. Platnost Boží lásky je nejpevnějším zákonem, kterým nemůže otřást nic. Ani výšiny, ani
hlubiny, nebo cokoli jiného. Nebe a země pomine, vesmír se všemi „přírodními“ zákony
zanikne, ale platnost Boží lásky zůstane. Nezmění se nikdy. NIKDY!
20. 11. 2018
Citát:

Nashvillské prohlášení o sexualitě z biblického pohledu

Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe... (Ž 100,3)
Článek 1
Vyznáváme, že Bůh stvořil manželství jako smluvní, pohlavní a doživotní svazek mezi jedním
mužem a jednou ženou, tedy manželem a manželkou, s cílem zplození potomstva. Tento
svazek má být obrazem smluvní lásky mezi Kristem a jeho nevěstou – církví.
Odmítáme tvrzení, že Bůh stvořil manželství jako vztah homosexuální, polygamní
(mnohomanželský) či polyamorní (více milenců najednou). Taktéž odmítáme, že manželství
je pouze lidská smlouva, a nikoliv smlouva uzavřená před Bohem.
16

Článek 2
Vyznáváme, že Boží vůle, zjevená pro všechny lidi, je pohlavní zdrženlivost (čistota) mimo
manželství a věrnost v manželství.
Odmítáme tvrzení, že jakákoliv náklonnost, touha či oddanost ospravedlňuje pohlavní styk
před manželstvím nebo mimo něj či ospravedlňuje jakoukoliv podobu pohlavní nemravnosti.
Článek 3
Vyznáváme, že Bůh stvořil Adama a Evu ke svému obrazu jako první lidské bytosti, které
jsou si rovny před Bohem jako osoby, avšak s rozdílným pohlavím, jako muž a žena.
Odmítáme tvrzení, že Bohem ustanovené rozdíly mezi mužem a ženou způsobují jejich
nerovnost v důstojnosti či hodnotě.
Článek 4
Vyznáváme, že Bohem ustanovené rozdíly mezi mužem a ženou vyjadřují původní Boží
stvořitelský záměr a mají být lidem k dobru a k prospěchu.
Odmítáme tvrzení, že tyto rozdíly jsou následkem pádu či představuji tragédii, kterou je nutno
překonat.
Článek 5
Vyznáváme, že rozdíly v rozmnožovacím ústrojí muže a ženy jsou nedílnou součástí Božího
záměru pro sebepojetí člověka jako muže a ženy.
Odmítáme tvrzení, že tělesné odchylky nebo psychologické stavy ruší Bohem určenou vazbu
mezi biologickým pohlavím a sebepojetím člověka jako muže a ženy.
Článek 6
Vyznáváme, že lidé, kteří se narodili s tělesnou poruchou pohlavního vývoje, jsou stvořeni
k obrazu Božímu a mají stejnou důstojnost a hodnotu jako ostatní lidské bytosti. Náš Pán
Ježíš o nich mluví jako o „eunuších, kteří se už takto narodili z matčina lůna“. Se všemi
ostatními jsou pozváni, aby se stali věrnými následovníky Ježíše Krista a přijali své
biologické pohlaví, nakolik je možné jej zjistit.
Odmítáme tvrzení, že nejednoznačnost ve vztahu k biologickému pohlaví člověka mu brání
žít plnohodnotný život v radostné poslušnosti Kristu.
Článek 7
Vyznáváme, že sebepojetí člověka jako muže a ženy má být vymezeno Božím svatým
záměrem ve stvoření a spasení, jak to zjevuje Písmo.
Odmítáme tvrzení, že přijetí homosexuálního nebo transsexuálního sebepojetí je v souladu
s Božím svatým záměrem ve stvoření a spasení.
Článek 8
Vyznáváme, že lidé, kteří prožívají pohlavní přitažlivost ke stejnému pohlaví, mohou skrze
víru v Pána Ježíše Krista vést plnohodnotný a bohatý život, který se líbí Bohu, pokud – jako
všichni křesťané – žijí v čistotě.
Odmítáme tvrzení, že pohlavní přitažlivost ke stejnému pohlaví je součástí přirozeného dobra
obsaženého v původním stvoření nebo že tato přitažlivost znemožňuje člověku přístup
k evangeliu.
Článek 9
Vyznáváme, že hřích deformuje pohlavní touhy tím, že je odvádí od manželské smlouvy
směrem k pohlavní nemravnosti. Tato deformace zahrnuje jak heterosexuální, tak homosexuální nemravnost.
Odmítáme tvrzení, že přetrvávající touha po pohlavní nemravnosti ospravedlňuje nemravné
pohlavní chování.
Článek 10
Vyznáváme, že schvalování homosexuální nemravnosti nebo transsexuality je hříchem a že
takové schvalování představuje zásadní odchylku od věrného křesťanství a jeho svědectví.

17

Odmítáme tvrzení, že schvalování homosexuální nemravnosti nebo transsexuality je morálně
neutrální otázka, na níž se jinak věrní křesťané mohou, ale nemusejí shodnout.
Článek 11
Vyznáváme, že máme neustále povinnost říkat pravdu s láskou včetně situací, kdy mluvíme
k někomu nebo o někom jako o muži a ženě.
Odmítáme tvrzení, že máme jakoukoliv povinnost mluvit takovým způsobem, který
zneucťuje Boží záměr stvoření člověka k jeho obrazu jako muže a ženy.
Článek 12
Vyznáváme, že Boží milost v Kristu poskytuje jak milosrdné odpouštění, tak proměňující moc
a že toto odpuštění a moc uschopňuje Ježíšova učedníka k tomu, aby umrtvoval hříšné touhy
a žil způsobem přinášejícím čest Pánu.
Odmítáme tvrzení, že Boží milost v Kristu není dostatečná pro odpouštění všech pohlavních
hříchů anebo že tato milost neposkytuje moc k posvěcení každého věřícího, který je sváděn
pohlavním hříchem.
Článek 13
Vyznáváme, že Boží milost v Kristu umožňuje hříšníkům zříci se transsexuálního sebepojetí
a skrze Boží shovívavost přijmout Bohem určenou vazbu mezi biologickým pohlavím člověka
a jeho sebepojetím jako muže nebo ženy.
Odmítáme tvrzení, že Boží milost v Kristu schvaluje sebepojetí, které je v rozporu s Boží
zjevenou vůlí.
Článek 14
Vyznáváme, že Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky, a že skrze Kristovu smrt
a zmrtvýchvstání je odpuštění hříchů a věčný život dostupný každému člověku, který činí
pokání ze svých hříchů a věří jedině v Krista jako Spasitele, Pána a svůj největší poklad.
Odmítáme tvrzení, že Boží ruka je příliš krátká, aby zachránila anebo dosáhla kteréhokoliv
hříšníka.
Bez úvodu, 22. 10. 2018
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Poznámka: Výše uvedený dopis se umístěným do této knihy stává veřejným.
Citáty:

Musíš být čestný

Slovo pro každý den 1 květen 2019
2. Korintským 8:21, ČSP „… dbáme o to, aby vše bylo správné…“
Jeden kreslený vtip zobrazuje žeroucí prasata a farmáře, který běhá a plní jim žlab až po
okraj. Nahoře je tučným písmem napsáno: „Výrobce špičkové slaniny“. Na obrázku jedno
prase říká ostatním: „Přemýšleli jste někdy, proč je na nás farmář tak hodný?“
Nabízí se otázka: Měli by lidé přemýšlet o tvých motivech? Neměli! Pavel definuje čestnost
slovy: „… v prokazování úcty předcházejte jeden druhého“ (Římanům 12:10, ČSP). Čestnost
vždy usiluje o dobro druhých. Věří, že pokud něco není dobré pro obě strany, není to dobré
ani pro jednu z nich. Šalomoun varoval: „Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým,
skončí v chudobě“ (Přísloví 22:16, B21).
Pokud chceš zjistit, do jaké hloubky jsi čestný, zamysli se nad těmito otázkami: Jak čitelný
jsi pro druhé? Jak dobře jednáš s lidmi, od nichž nemáš co získat? Stylizuješ se různě podle
toho, v čí společnosti se nacházíš? Dáváš před vlastními zájmy přednost druhým? Miluješ lidi
a využíváš věci, nebo miluješ věci a využíváš lidi? Přijímáš těžká rozhodnutí, i když tě to
osobně něco stojí? Když proti někomu něco máš, mluvíš s ním nebo o něm? Jsi vykazatelný
i někomu jinému než jen sám sobě? To jsou důležité otázky, tak jim věnuj čas a rozvažuj
o nich s modlitbou. A pamatuj si – možná můžeš na okamžik uspět s tím, co víš nebo co
děláš. Trvalého zdaru ale dosáhneš jedině na základě toho, kým jsi.
Můj vlastní text

Podmínky přijetí kandidatury na člena staršovstva

Doporučené / Co bych podmiňoval já, kdybych byl mladší a měl kandidovat
1.

2.
3.
4.

5.

Schůze staršovstva nebudou delší než 1 hodinu, v krajním případě / naprosto výjimečně
hodinu a půl. Některé záležitosti se budou předjednávat s příslušným zodpovědným
členem (samozřejmě, že stručně). Obecně: Dlouhá zdůvodňování nebo nějaké „omáčky“
jsou spíše ke škodě „věci.“ Nemluvě o „rozvrtávání“ za každou cenu a už vůbec ne
o demagogii. Jsou lidé, kteří si myslí, že schůze kratší než 2h je k ničemu. Já si myslím,
že takový předpoklad je fundamentálně špatný. Celý bod vyplývá z dlouholeté řídící
zkušenosti = členství ve výboru TJ a členství v Ústředním cvičitelském sboru.
Při službě (nikoli „vysluhování“) Pánovy večeře (paralelní označení) sloužící (nikoli
„vysluhující“) nevynechá 3 otázky a žádosti o zodpovězení na ně. Prosby „Pane, smiluj
se“ nestačí (ne že by se měly vynechat)
Při bohoslužbách vedených moderně bude skupina hudebníků místo parafrází spirituálů
/ tradicionálů zpívat a hrát podle tlustého sešitu „Černošské spirituály“ nebo aspoň
malého sešitku „Vozíčku ke mně leť
Zakoupí se sborový počítač s výstupním promítacím zařízením a s programem Power
Point. Bude se používat při kázáních k promítání ilustračních obrázků (evangelických,
nikoli „svatých“ obrázků, ačkoli MNĚ by to nevadilo) a k promítání textu písní při
zpívání ze zpěvníků / listů, přičemž ty zpěvníky či papíry by se používaly nadále.
V přídavném jménu 2. gramatického pádu klasického typu, tj. „Páně“ (chrám Páně, stůl
Páně, večeře Páně, atd.) se bude používat PARALELNĚ novodobý tvar: Pánův chrám,
Pánův stůl, Pánova večeře, apod. Pro náhodného ateistického návštěvníka (kterého třeba
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6.
7.

8.

někdo pozve) je klasický výraz nesrozumitelný nebo přinejmenším zastaralý. Ne že
bychom jej vyřadili, my bychom používali výrazy OBA současně.
Bod 3 vztahuji i na pěvecký sbor / kroužek, na Mládež, popř. na jiné účinkující.
Předčítající z Bible budou číst hlasitě, srozumitelně a pomalu. Činovníci (funkcionáři)
staršovstva nebo jiní mluvící budou také mluvit hlasitě a pomalu. Když to neumí, tak se
to budou učit. Např. budou externě navštěvovat předmět „Rétorika“, který se SNAD
pořád vyučuje na Katedře tělesné kultury UP. Nebo ji budou studovat pod vedením
soukromého učitele, popř. aspoň samostatně trénovat. Mikrofony, zesilovače a zejména
reproduktory hlas zkreslují. Nevylučuji je však.
Počet členů staršovstva může být i pod 10, nemusí se dodržovat počet starších z dob
velkého počtu členů sboru – a už vůbec ne za cenu manipulace při volbách.

Text psaný kurzívou je jen doplňující, zdůvodňující, nepodstatný. Tyto požadavky mohou být
brány jako kontroverzní nebo dokonce destruktivní. Jsou to OSOBNÍ požadavky, vyjadřující
OSOBNÍ názor, ale pro předkládajícího ZÁSADNÍ. Nikdo je nemusí respektovat, ale
předkládající neustoupí – nemusí být členem! Měly by se uskutečňovat už teď, nezávisle na
nějaké kandidatuře nebo čemkoliv jiném, Myslím však, že v tomto případě se však jeví ještě
kontroverznější.
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Překonej selhání

Žalm 73:26

23 kvě 2019 http://www.spkd.cz/2019/05/slovo20190523/
„Ač mé tělo … chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce…“

Jak budeš směřovat za svým cílem, můžeš si být jistý, že cestou narazíš na výmoly, občas
špatně zatočíš nebo ti dojde palivo. Pravdou je, že jediným způsobem jak se vyhnout
neúspěchu, je neodbočit ze své cesty! Řečeno slovy spisovatele Williama Saroyana: „Dobří
lidé jsou dobří proto, že získali moudrost díky svým neúspěchům.“ Životní otázka ve
skutečnosti nezní, zda selžeš nebo ne, ale zda se ze svých zkušeností poučíš a proměníš je
v moudrost, kterou potřebuješ, abys dosáhl úspěchu.
V anketě mezi úspěšnými lidmi se ukázalo, že nikdo z nich neviděl svá selhání jako chyby.
Považovali je za „poučné zkušenosti“, za „cenu za poučení“ nebo „příležitosti k růstu“. To je
vítězný postoj! Henry Ward Beecher řekl: „Právě porážka přeměňuje kosti v křemen, dělá
ocelové svaly a činí muže nepřemožitelnými. Takže se neboj porážky. Nikdy nejsi tak blízko
vítězství, jako když prohraješ v dobré věci.“
Až se ti tedy příště něco nepovede, zastav se a zeptej se sám sebe: „Čemu jsem se naučil?
Jsem vděčný za tuto zkušenost? Jak ji mohu proměnit v úspěch? Kam mám jít dál? Kdo jiný
podobně selhal a jak mi takoví lidé mohou pomoci? Jak mohou mé zkušenosti pomáhat
druhým? Opravdu jsem selhal, nebo jsem jen nedosáhl nerealisticky vysokého cíle? Kde jsem
dosáhl úspěchu a kde zakusil porážku?“ Pak udělej další krok a popros Boha o větší
porozumění. Když to budeš takto dělat, budeš z toho, čím procházíš, získávat sílu a moudrost
(viz Jakub 1:5).
Pozn. VD: Pod pojmem „úspěch“ bych rozuměl „duchovní zisk,“ ne uznání od lidí a už vůbec
ne materiální zisk (zejména ne „morální ocenění formou peněz.“)

Jsi výjimečný

Žalm 139:14

SPKD 24 kvě 2019
„Tobě vzdávám chválu … podivuhodně jsem utvořen.“

Sarah Huppová napsala: „Věděl jsi, že jsi začal jako jediná buňka, uvnitř které bylo
dostatečné množství DNA, aby to odpovídalo tisíci svazků, které jsou plné kódovaných plánů?
Nebo že ta DNA v jediné buňce určila barvu tvých vlasů a očí, tvar tvého nosu a velikost tvého
prsteníčku? Věděl jsi, že nikdo nemá stejný otisk prstu jako ty? Ani stejně jiskrné oči? Ani
stejný smích? Nebo stejný pohled na věci jako ty? Jsi originál a nestalo se to náhodou. Tvou
DNA navrhl Bůh. To on tě udělal takového, jakým tě chtěl mít. Dal ti tvůj hlas, tvůj úsměv, tvé
pihy, tvé kudrnaté vlasy – všechny ty věci, které tě činí tím, kým jsi. A protože tě Bůh učinil,
máš zvláštní hodnotu jak pro něho, tak pro druhé. Opravdu, bez tebe by svět nebyl úplný.“
Není divu, že žalmista napsal: „Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně
jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom“ (Žalm 139:14). Možná si
myslíš: „No jo, jenže ty nevíš, s jakými omezeními žiji! A pokud jde o to, jak vidím sám sebe,
tak denně zápasím o to, abych se cítil jako hodnotný člověk.“
Pastor Jim Penner řekl: „Mluvil jsem a modlil se s mnoha lidmi, kteří se potýkají
s fyzickými problémy – s různými nemocemi jako jsou cukrovka nebo rakovina, s nadváhou, se
svalovými a autoimunitními chorobami. Omezení, s nimiž lidský rod každodenně zápasí, je
bezpočet. A přece list Efezským 2:10 říká: ‚Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni…’
Když tě Bůh utvářel, přesně věděl, co dělá. Jsi jedinečný na celém světě. A to tě činí
výjimečným.“
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Pomsta je Boží práce, ne tvoje

Římanům 12:19

SPKD 25 kvě 2019
„Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.“

Pomsta je Boží práce, ne tvoje. On odplatí – buď o soudném dni, nebo v tomto životě. On
může ukáznit tvého agresivního šéfa, zklidnit rozzlobeného rodiče, přivést tvého bývalého na
kolena nebo tvou bývalou k rozumu. Odpuštění neneguje spravedlnost; jen ji přenechává
Bohu. Ten poskytuje záruku správné míry odplaty. My dáváme příliš mnoho nebo příliš málo,
on ale má přesnou míru. A na rozdíl od nás to s člověkem nikdy nevzdává (a z toho by ses měl
radovat).
Bůh ještě dlouho poté, co jsme se pohnuli dále, zkoumá svědomí, burcuje přesvědčení
a organizuje vykoupení. Napravit tvé nepřátele? To je Boží práce. Odpustit tvým nepřátelům?
Ano, tady přicházíš na řadu ty. „Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli
jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami
odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já
odplatím, praví Pán.‘ Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu
pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.‘ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem“
(Římanům 12:17-21).
Spisovatel Max Lucado řekl: „Pomsta staví osamělý, úzký dům. Místo v něm stačí jen pro
jednoho. Život jeho nájemníka je redukovaný na jediný cíl – udělat někoho nešťastným. Ale
nešťastným dělá především sám sebe. Jaký div, že Bůh trvá na požadavku: ‚Pozor na plevely
hořké nespokojenosti‘ (Židům 12:15, přel. z angl.).“

Pozitivní, vírou naplněný životní postoj

SPKD 29 kvě 2019
Filipským 4:6, B21 „O své potřeby proste s vděčností Boha…“

Stane se to tak snadno, zvláště ve společnosti špatných lidí! Než si to uvědomíš, kritizuješ,
stěžuješ si a vzniká negativní atmosféra. Slova jsou totiž jako mraky nebo slunce – vytvářejí
klima. Možná namítneš, že to říkáš jenom proto, že ti to působí takové starosti. Pak si tedy
přečti toto: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte
své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v
Kristu Ježíši“ (Filipským 4:6-7). Nad úzkostí zvítězíš, když budeš děkovat, místo aby sis
stěžoval. Nikdy nedovol, aby tvá situace určovala úroveň tvého děkování, protože Bůh je větší
než jakákoliv situace, do níž se dostaneš.
Jak tedy můžeš přemoci svůj sklon k negativismu a rozvíjet místo něj pozitivní, vírou
naplněný životní postoj? Zde je několik rad:
1.
Rozhodni se. Abraham Lincoln měl pravdu, když řekl: „Většina lidí je tak šťastná, jak
se rozhodla šťastná být.“ Odmítni trávit další chvíle kritikou a stěžováním si.
2.
Začni hned. Změna nepřichází snadno, ale pokud nezačneš, nepřijde vůbec. Zkus si lépe
všímat toho, co říkáš. Přistihni se při činu! Jestli je tvých prvních několik vět
negativních, sám se oprav a nasměruj rozhovor zpátky k tomu, co je pozitivní. Od této
chvíle se rozhodni, že pokud nemůžeš říct něco prospěšného, nebudeš říkat nic.
3.
Hledej to, co je dobré: „… přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé,
čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí
pochvalu“ (Filipským 4:8). Modli se tuto modlitbu: „Pane, dej mi pozitivní životní
postoj, naplněný vírou.“
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Bůh ve všem působí pro naše dobro

SPKD 1 čen 2019
„A víme, že Bůh ve všem působí k dobrému těch, kteří ho milují…“
z angl.

Římanům 8:28, přel.

Pavel tento verš uvádí slovy „a víme“. V životě je mnoho věcí, které nevíme – třeba to, zda se
nezhroutí ekonomika, nebo jak to dopadne s našimi dětmi. Dokonce nevíme ani, „jak a za co
se modlit“ (viz Římanům 8:26). Můžeme ale „vědět“ tyto čtyři věci:
1) „Bůh působí.“ I když ho nemůžeš vidět, jedná v zákulisí. Neodhlásil se z bydliště
a nikam se neodstěhoval. Neustává, je neúnavný, nikdy nepřestává působit.
2) Bůh působí k dobrému.“ Ne pro naše pohodlí, potěšení nebo zábavu, ale pro naše
nejvyšší dobro. Ale na druhou stranu, on je nejvyšším dobrem, očekával bys tedy něco
menšího?
3) „Bůh působí k dobrému těch, kteří ho milují.“ Hle, jaká je to výhoda, pokud miluješ
Boha! Udělej jeho příběh svým příběhem, a tvůj příběh bude mít šťastný konec.
Zaručeně!
4) Bůh působí „ve všem“. Nepůsobí pouze v několika málo věcech, nebo jen v těch
dobrých, nejlepších nebo snadných. Působí „ve všem“. A nevymýšlí plán až cestou.
Bible říká: „Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni
podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno“ (Efezským 1:11,
B21).
A nejlepší na tom je, že Boží plán zahrnuje i tebe! Takže se přestaň trápit nebo stresovat
a skonči s bezesnými nocemi. Předej to vše Bohu a věř, že on svým působením mění „vše“
k tvému dobru a ke své slávě.

Jak se dostat z toho, čím procházíš

1. Korintským 10:13

SPKD 4. čen 2019
„Bůh … připraví i východisko…“

Někteří lidé se po celý život nacházejí v beznadějné situaci, a přesto se nikdy nerozhodnou
požádat Boha, aby jim z ní svou mocí pomohl. „Snášet utrpení“ neznamená, že musíš žít
v bídě déle, než je nutno. „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou
své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé“
(Římanům 12:2). Když svou mysl obnovuješ Božím slovem, Pán ti ukáže svou vůli a dodá ti
sílu, abys jednou provždy vyřešil to, s čím léta zápasíš. Tak si nestěžuj na svou situaci
a rozhodni se ji vyřešit.
Spisovatel John Mason napsal: „Nepřijímej svůj současný stav jako svou trvalou situaci do
budoucna. Rozhodni se žít a naplnit své poslání. Pavel řekl: ‚… žijeme přece z víry, ne z toho,
co vidíme‘ (2. Korintským 5:7). Hybnou silou pro nás nemusí být to, jak věci vypadají, ale to,
co je skutečné. Pokud celá léta říkáš: ‚Procházím touhle situací,‘ pak se postav a prohlas: ‚Už
dost! Je načase dostat se z té bídy ven!‘ Nepřítel chce, abys věřil, že nikdy nezvítězíš nebo že
nikdy nepřekonáš svou současnou situaci. Boží slovo však říká: ‚Bůh je věrný: nedopustí,
abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž … připraví
i východisko…‘ (1. Korintským 10:13). Tak vezmi tento verš a postav se na něj. Bůh je věrný.
On připraví východisko.

27

Nebe a jiné křesťanské výrazy

Kurzívou citáty; normálním písmem můj text
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paralelní _světy:
Paralelní světy (mnohovesmír) je označení teorie – hypotetické formy konkrétní existence
vesmíru, ve kterém se nachází vedle "našeho" či jiného referenčního světa alespoň jeden
další, relativně samostatný, relativně uzavřený (singulární, schopný relativně samostatného
vývoje), relativně rozprostraněný a referenčnímu světu alespoň v něčem podobný
(srovnatelný) svět, tedy alespoň někdy ve svém vývoji neprázdný a nelokální paralelní
časoprostor vymezený alespoň čtyřmi základními parametry (dimenzemi) včetně času.
Paralelní vesmíry – koncept, kdy známý vesmír je jen jedním z mnoha a mezi jednotlivými
paralelními vesmíry lze nějakým způsobem cestovat (červí díry). Existuje oprávněná
domněnka, že pokud by opravdu existovalo více navzájem různých vesmírů, je možné, že by
tyto jiné vesmíry mohly mít i odlišné přírodní (fyzikální, chemické) zákony, než má vesmír náš.
Pozn.: Starobylé označení oblasti dobra a dokonalosti („nebe“) se podivuhodně kryje
s moderní představou oblasti mimo náš vesmír, v níž vládnou jiné zákony než zde na Zemi.
Ovšem do (některého) paralelního vesmíru bychom se „mohli“ dostat červí děrou =
kombinací černé + bílé díry. Není známo, do kterého paralelního vesmíru bychom se tak
dostali, když je jich nekonečně mnoho – zda do třetího nebo sedmnáctého popř. do stého
padesátého, atd. Jenže ta černá díra by byla vždy v našem vesmíru a ta bílá díra vždy v tom
paralelním vesmíru. Navíc červí děrou by se „dalo“ dostat do minulosti nebo do budoucnosti
našeho vesmíru – a zase nevíme kam přesně. Červí díra je tedy takový moderní „stroj času“,
popsaný H. G. Wellsem.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebe
Jako nebe či nebesa se označuje místo či stav blaženosti mimo tento svět, kde podle některých
náboženství dlí Bůh, nadpřirozené bytosti (andělé), případně i duše lidí, kteří do nebe budou
přijati. Nebe se obvykle umísťuje nahoře, nad oblohu. V Novém zákoně se píše o Ježíšově
nebeském království.
Bible však slovem nebe označuje i vše, co je nad zemí, a jeho stvořením celá začíná: „Na
počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“
Termín „nebe“ má tedy aspoň dva významy: 1. oblast dobra a dokonalosti; 2. prostor nad
povrchem Země (od atmosféry až k nejvzdálenějším hvězdám). V tomto významu se používá
i mimo Bibli: „nebeská tělesa“ = kosmická tělesa, „nebeské úkazy“ = atmosférické či
kosmické jevy.
Věta „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“ znamená: Na počátku vytvořil Bůh Zemi
i kosmický prostor. Kosmický prostor byl nejprve zaujímán vakuem (kvantovým vakuem)
a pak, zanedlouho, také Zemí, světlem, rostlinami a stromy, hvězdami, zvířaty a lidmi.
Vesmír – podle moderních poznatků – není věčný, ale má svůj počátek. Jenže ve velkém
třesku, v ději, který z nicoty samovolně vytvořil to, co dnes pozorujeme (na Zemi i ve
vesmíru). Zato „stvoření“ (moderně: „tvorba“) se neodehrálo samo od sebe, samovolně, ale
byl zde činný Tvůrce (starobyle: Stvořitel)
Křesťané (aj. věřící) dosud používají starší slova. Některá se mohou jevit jako zastaralá, ale
také je můžeme chápat jako obohacující jazyk (češtinu). Odstraněním „zastaralých“ slov
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češtinu ochudíme! Pro „ateisty“, hledající vyšší smysl života, bychom se měli – my křesťané
– pokoušet tato starší slova vysvětlit. Ale také sami sobě!
https://cs.wiktionary.org/wiki/nebe
etymologie: Z praslovanského slova *nebo (nebe), z protoindoevropského slova *nébʰos
(mrak, oblak).
Nanebevstoupení = vstup do jiného prostoru; vstup do jiné dimenze; aktivní (ten kdo
vstupuje, je v akci, jde nebo jede nebo letí).
Nanebevzetí = poddání se vedení do jiného prostoru (dimenze); pasivní: dodání speciální
„kosmické lodi“ nebo jiné pomůcky.
Nebeské království = oblast dobra.
Stvořitel = Tvůrce; Spasitel = Zachránce; Duch Svatý = Inspirátor.
Stvoření = tvorba, ale také: tvor, výtvor.
Stůl Páně, večeře Páně, chrám Páně = Pánův stůl, Pánova večeře, Pánův chrám.
Učedník (učedlník) = žák (učeň). Učedník Páně = Pánův žák.
Hospodin = Pán (Vývoj: Gospoď – Gospodin – Hospodin. V ruštině gospodin = pan –
oslovení muže; gospoď = pán, oslovení Boha). Dnes se běžně používají slovní obdoby:
hospodář, hospodský (ve významu hostitel).
Kníže temnot – Vládce temnot, nejasností, temných lidských stránek.
Satan – působící podobně jako Hřib satan.
Ďábel – bořitel, ničitel, rušitel.
Anděl – posel, poštovní doručovatel, obyčejný člověk nebo výjimečně mimozemšťan. Nemusí
to být tvor s „andělskými“ vlastnostmi nebo s „andělskou“ tváří! Ale poselství, které přináší,
je vždycky pěkné nebo krásné nebo skvostné. Obvykle nás nezajímá vzezření a vlastnosti
poštovního doručovatele a dokonce to není vůbec důležité, hlavní a podstatná je ta zpráva,
kterou nám doručil (hodil do poštovní schránky). Zejména, když je ta zpráva „nádherná“!
Svatý – zvláštní, oddělený, disident. Někdy: světec, posvátný, mimořádný; ale také: každý
křesťan, i ten „nejmizernější“ – jen když míří k vyšším cílům, k Bohu (který je třikrát svatý),
když zapomíná na sebe a něco dělá pro jiné. Může přitom „zakopnout“, ale vždy se poddá
pomoci ke „vztyku“.
4. 6. 2019

Následují okopírované články
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Oba články
uveřejněny v Listech3/2019
a v Universu 2/2019
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Tyto články P. Pikharta a L. Mlčocha mě inspirovaly k napsání následujícího námětu k debatě
o Straně etického jednání.
Poslal jsem to redakci Listů, která mi za to poděkovala

Strana etického jednání

Několik předběžných námětů od Václava Dostála, seniora z Olomouce
Zatím navrhovaná Strana etického jednání ať je politickou stranou, požadující po svých
členech a zejména po svých představitelích etické jednání. Toto jednání ať se řídí základními
etickými požadavky, zvláště požadavkem/pravidlem: „Co chceš, aby jiní činili jiní tobě, čiň ty
jim“ a „Co nechceš, aby jiní činili jiní tobě, nečiň ty jim.“ Pak také: „Moje svoboda končí
tam, kde začíná svoboda jiného.“
Jako prvořadou skutečnost klademe myšlenku, nápad, plán a jako druhořadou potom
hmotnou (materiální) entitu či „stránku.“ Nečekáme, že jako jednotlivci nebo/a jako
společenství/společnost dojdeme k lepšímu stavu zajištěním hmotného blahobytu pro sebe
i jiné a teprve potom k blaženému stavu i svých myslí. Je potřeba budovat/vytvářet stránku
hmotnou i etickou současně při přísném oddělování čistých prostředků (jak hmotných, tak
nehmotných) od mafiánských. A ne nestarat se o původ hmotného i nehmotného zisku.
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Cílem našeho života není překlenutí dnešního dne a pak i toho dalšího, ale lidství vůči
jiným i na svůj vlastní úkor. To platí pro každého člena naší strany, ale hlavně pro její
představitele.
Pro dobré – ušlechtilé – etické cíle nelze použít neetických prostředků. Zásada, že účel
světí prostředky je pro nás nepřijatelná. K pravdě se nedá prolhat, k řádu nejde dojít
rozvracením, k jasnému závěru nevedou mlhavá slova a nejasné nebo dokonce temné
předpoklady.
Každý člen naší strany a zejména její představitel bude dbát toho, aby moc zákonodárná
(včetně tvorby pravidel či řádů strany), moc výkonná a moc soudní (rozsuzující spory) byly
přísně rozděleny – jak uvnitř strany, tak i ve společnosti. Jsme si vědomi, že korumpují nejen
peníze a věcné dary, ale také moc. Proto lidé, kteří získají důvěru ostatních a budou stát
v popředí nebo dokonce v čele naší strany nebo české společnosti, budou sami naléhat na to,
aby byli kontrolováni, zda své moci nezneužívají ve svůj prospěch či ve prospěch svých
příbuzných nebo ve prospěch úzké skupinky na úkor těch, kteří stojí v pozadí a kteří tvoří
většinu. Všechny činy představitelů, zejména vedoucí k osobnímu blahobytu, budou
průhledné a snadno kontrolovatelné. Na druhé straně odmítáme osočování nebo dokonce
pronásledování našich přestavitelů, vedené postranními úmysly nebo nečestností.
Své návrhy, nápady a názory, stejně jako své činy chceme řídit podle následujících ctností:
1.
Prozíravost – promýšlení návrhu nebo činu z různých výchozích stran a z možných
důsledků. Chceme myslet i na hodně vzdálené následky nedomyšlených plánů a jejich
provádění. Nedbalost v plánech a v činech ať je nám cizí.
2.
Umírněnost – nutnou zapálenost korigujme ohleduplností a empatií, protože víme, že
akce vždy vyvolává reakci stejně velkou, ale opačného směru. Nemírné „užívání si“
různých potěšení a potěšeníček mívá za následek „vyhoření“ a také újmu na zdraví.
3.
Spravedlivost – jednotné posuzování úmyslů a činů bez ohledu na třídní či rasový
původ, pohlaví, věk, barvu pleti, stranickou příslušnost, náboženské vyznání nebo názor
na svět, postavení ve společnosti, zaměstnání či povolání, majetek a jiné rozdíly.
4.
Odvážnost – nechceme se bát žádných okolností nebo podmínek a nechceme se zbaběle
podřizovat fyzické nebo psychické nadvládě jakýchkoli demagogů, ale chceme statečně
bránit demokracii, osobní i společenskou svobodu, ale také osobní zodpovědnost.
Naše řeči ať jsou stručné, jasné, cílevědomé, skromné, přesné a také prozíravé, umírněné,
spravedlivé a odvážné. Dlouhému rozvádění do nic neříkajících detailů – čili planému žvanění
popř. „mlácení prázdné slámy“ se chceme vyhýbat „jako čert kříži.“ Tím více se míníme
vyhýbat osočování nebo křivému svědectví.
Osobní prospěch, ať hmotný, ať nehmotný, nechť je vždycky až na druhém nebo třetím
místě. To, co uděláme pro sebe, zemře spolu s námi; to, co uděláme pro druhé, tady zůstane.
Národní socialismus – stručně nacismus a bolševický socialismus či komunismus, hlásající
lepši Evropu nebo zářné zítřky a přitom prosazující rasovou nebo třídní nenávist – to jsou
zavádějící a nespravedlivé režimy. Podobně i nenávist vůči zuboženým lidem z Afriky nebo
z Asie, kteří jsou vydáváni za teroristy, je nemravná a nepřejeme si žádné zdi nebo ploty.
Místo nich bychom těmto lidem pomáhali přímo nebo nepřímo a to zejména v jejich vlasti.
Podpoříme humanitární a charitativní organizace, které tam působí. Část svého hmotného
i nehmotného bohatství věnujeme jim. Podpoříme lidi, kteří místo cestování a užívání si moře
nebo hor pracují obětavě v zemích, kde vládne chudoba, nenávist, války, sucho nebo naopak
záplavy.
Lidi, ať už domácí nebo z cizích zemí, kteří projevují nenávist, ničí, boří, nepodloženě
obviňují jiné, míníme napomínat nebo dokonce trestat – ale na základě spravedlnosti a práva.
Nepěkné činy nebo dokonce zločiny ať jsou nejprve vyšetřovány nezávislými policejními
orgány a pak posuzovány, případně odsuzovány nezávislým soudnictvím.
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Pravda bez lásky bývá krutá a láska bez pravdy bývá slepá. Milující pravda a pravdivá
láska ať jsou hybnými silami našich osobních životů, ale také celé společnosti. Protože naděje
nikdy neumírá, chceme věřit, že za pomoci jiných a na základě výše uvedených ctností se nám
může podařit vytvářet podnětné společenství, příznivé psychickému prospěchu i tělesnému
zdraví všech jeho členů.
Výše uvedené věty jsou prozatímním námětem nebo návrhem, jehož znění může být
pozměněno, ale neměla by nastat změna v podstatě – náhrada ctností nectnostmi a etičnosti
nemravností, poškozujícími nejen jiné lidi ale nakonec každého zastánce osobně. Všechno zde
uvedené lze promyslet, rozpracovat a upravit, ovšem v duchu toho uvedeného.
V Olomouci, dne 7. 6. 2019
VD: Návrh ke sloupu na Staroměstském náměstí
Skupině zastánců Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí se po dlouhodobém úsilí
podařilo dosáhnout souhlasu se stavbou její repliky. Hlavně podle nich jde prý o symbol
záchrany Prahy před Švédy a dokonce o symbol smíření s protestanty. Jenže protestanté tento
sloup považují za symbol protireformace a tudíž za symbol většího rozkolu a ne ekumenismu.
Navzájem se skupiny zastánců a odpůrců nikdy neshodnou, ze svého přesvědčení neodstoupí.
Pokud by měl na daném místě stát nějaký památník, pak by to podle mého soudu měl být
Sloup víry, naděje a lásky. Mírně kuželovitý sloup by byl hladký a ozdoben pouze vytesaným
Srdcem Václava Havla. Při jeho odhalení by zazpíval zpěvák světového jména Štefan Margita
Biblické písně Antonína Dvořáka a na programu by už kromě zahajovacího troubení (např. na
šófary), symbolizující oběti totality, závěrečné státní hymny vedeného zmíněným zpěvákem
a závěrečného zvonění ze všech pražských (i jiných) kostelů nebylo nic. Samozřejmě by se po
skončení odhalení konaly různé koncerty nebo mítinky na různých místech. Různí činitelé by
své případné projevy vydali pouze tiskem a přitom by se snažili o maximální stručnost. Při
slavnosti by kolem sloupu stáli představitelé různých církví a náboženských společností, kteří
by se drželi za ruce. Další kruhy či spirály by vytvářeli občané, kteří se nějak zasloužili o stát
spolu s různými státními představiteli a nezbytnou policií.
Vztyčení a odhalení takového sloupu by bylo velmi významným symbolem opravdového
smíření mezi katolíky a protestanty a dokonce symbolem smíření národního!
Několik pojmů, vztahujících se k odlišné pohlavní orientaci
Domníváš se, že existují dvě lidská pohlaví? Oficiálně ovšem existuje komunita LGBT
a hlavně jejich obhájci.
WIKI:
LGBT (dříve častěji také GLBT) je zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender
osoby. Zkratka tak zahrnuje osoby s menšinovým sexuálním zaměřením vůči heterosexuálnímu
zaměření (LGB) a osoby s menšinovou sexuální či genderovou identitou (T, příp. též IQ).
Lesba (nebo také lesbička) je žena s homosexuální orientací. Lesba je tedy žena, kterou citově
a sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví – ženy. Označení lesba je odvozeno z řeckého
ostrova Lesbos.
Gay je člověk (konkrétně muž), kterého přitahují muži. Používá se také pro označení této
vlastnosti. Původem anglické slovo se ujalo v mnoha evropských i mimoevropských jazycích.
V češtině se používá jako podstatné nebo přídavné jméno a obvykle nezahrnuje lesby, ženy
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které přitahují ženy. Termín gay se nyní běžně užívá místo staršího výrazu homosexuál/ní,
který je nevyhovující kvůli klinické minulosti a zaměření na sex.[1] Nedoporučuje se proto ani
autorům odborných textů, ani novinářům.
Bisexualita je erotická, emocionální a/nebo sexuální přitažlivost k mužům i ženám. Existují
dvě pojetí bisexuality. V prvním je chápána jako svébytná sexuální orientace (podobně jako
heterosexualita a homosexualita), zatímco v druhém je vnímána pouze jako specifický projev
sexuálních aktivit heterosexuálně a homosexuálně orientovaných osob.
Transgender (či zkráceně jen trans) je adjektivum používané pro označení lidí, jejichž
genderová identita není v souladu s pohlavím, které jim bylo určeno při narození. Pokud tito
lidé podstoupí změnu pohlaví, jedná se o transsexuály. Termín transgender je současně
zastřešujícím označením pro osoby, které se neidentifikují výlučně maskulinně či femininně, tj.
vymykají se klasickému binárnímu rozdělení muž a žena …, a zřídka též ty, kteří dosahují
sexuálního vzrušení či jen psychického uspokojení tím, že se převlékají do šatů opačného
pohlaví. Výhradně však nezahrnuje intersexuály, tj. lidi, jejichž vnitřní nebo vnější pohlavní
orgány jsou odlišné od typicky mužských či kteří tvoří samostatnou kategorii.
Gay Pride (známé též jako LGBT Pride, Queer Pride, Pride Parade, Christopher Street Day,
česky přehlídky či průvody gay hrdosti jsou průvody oslavující gay, lesbickou, bisexuální
a transgender kulturu. Tyto akce též slouží jako demonstrace za práva neheterosexuálních
menšin, jako např. registrované partnerství, stejnopohlavní manželství či ochranu před
homofobním násilím. Řada takových událostí se ve světě koná každoročně a mnoho z nich
probíhá v měsíci červnu jako připomínka Stonewallských nepokojů, prvotního impulsu k
novodobému hnutí za práva LGBT lidí. V České republice se od roku 2008 konají tyto akce
taktéž, a to pod názvem Queer Parade, Queer Pride Parade nebo Prague Pride.
Registrované partnerství je úředně nebo jinak zaznamenané partnerství. Od 90. let 20. století
se sousloví v češtině užívá jako ustálený termín pro označení úředně uzavřeného svazku dvou
spolužijících osob podobného manželství, s účinností od roku 2006 je takto oficiálně nazván
veřejnoprávně institucionalizovaný svazek dvojic stejného pohlaví podle českého práva, které
tento institut klade na roveň obdobným institutům v dalších zemích. Při schvalování byl tento
zákon všeobecně považován za krok vyhovující potřebám homosexuálně orientovaných osob
a označován předkladateli též jako krok k jejich zrovnoprávnění, odpůrci zákona naopak za
ohrožení konzervativních hodnot, zejména tradiční rodiny.
Manželství je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny. Podle
právního řádu České republiky platí, že muž a žena, kteří chtějí spolu uzavřít manželství, mají
předem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli založit
manželství, které splní svůj účel.
Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím
nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu
dětí.
Homofobie (z řeckých slov homós = stejný a phóbos = strach, fobie) je termín, kterým se
označuje diskriminace, odpor nebo iracionální strach z homosexuality či homosexuálně
zaměřených osob.
Přesněji řečeno homofobie zahrnuje celou škálu negativních postojů a pocitů k samotné
homosexualitě nebo k lidem, kteří se identifikují nebo jsou domněle lesby, gayové,

37

bisexuálové, případně transgendeři. Vymezuje se jako pohrdání, předsudky, averze, nenávist
či antipatie, může se zakládat na iracionálních obavách a často se vztahuje k náboženskému
přesvědčení.
Někteří lidé, hlavně podporovatelé LGBT usilují o uzákonění manželství dvou osob stejného
pohlaví a obecně řečeno usilují o zrovnoprávnění nebo o práva lidí z LGBT – dědictví po
partnerovi, adopci dětí aj.
Není jasné, proč by se svazek – zatím registrované partnerství a později manželství – měl
týkat pouze dvou osob. Proč by neměl být uznán svazek tří žen nebo tří mužů nebo dvou žen
+ jednoho muže nebo dvou leseb + dvou gayů + bisexuála + transgendera ?? Jak zajistit
„práva“ transgenderů na rovnoprávný sexuální vztah k muži a současně k ženě?
Obhájci LGBT vystupují proti homofobobii – zejména v její násilné formě. Uzákoněním
„partnerství“ či „manželství“ osob stejného pohlaví a/nebo podporou LGBT se homofonie ze
společnosti neodstraní - naopak se může zvýšit.
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/odmitam-demonizovani-homosexualu-rika-halik-cirkevma-sama-k/r~3ee1cccac8b211e999160cc47ab5f122/:
Odmítám démonizování homosexuálů, říká Halík. Církev má sama kostlivce ve skříni
Josef Pazderka
Během letošního léta se dostal do nového sporu s kardinálem Dominikem Dukou. Katolický
kněz a univerzitní profesor Tomáš Halík v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že Dukova
nedávná kritika homosexuálů i pražského pochodu Prague Pride je povrchní, emocionální
a odrazuje mladé lidi od katolické církve. "Uvědomil jsem si, že i když ho budu nadále věrně
a s veškerou úctou respektovat jako církevního představeného, jeho osobní společenskopolitické názory už nemohu brát vážně," tvrdí Halík v rozhovoru, ve kterém vysvětluje postoj
papeže Františka k homosexuálům i důvody, proč nechce, aby církevní představitelé mluvili
jako "rozzlobení zahořklí staříci".
LGBT, LGBTI, LGBTQIAPK
LGBT
https://cs.wikipedia.org/wiki/LGBT
LGBT (dříve častěji také GLBT) je zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender
osoby.
LGBTI
https://en.wiktionary.org/wiki/LGBTI
Initialism of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual and Intersexed.
LGBT nestačí, je tu LGBTQIAPK. Jak se v tom vyznat?
https://www.marieclaire.cz/lgbt-nestaci-je-tu-lgbtqiapk-jak-se-v-tom-vyznat
Jen co jsme si zvykli na zkratku LGBT zahrnující sexuální menšiny, je tu krkolomnější
označení, které pod sebou skrývá další varianty sexuálního chování. Co všechno se skrývá za
písmeny LGBTQIAPK?
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Lesby, gayové, bisexuálové a trangender osoby, ti se skrývají pod už známou zkratkou LGBT.
Ta ale nepokrývá všechny možné varianty sexuálního chování. I proto vzniklo mnohem
obsáhlejší označení LGBTQIAPK. Jak se v něm vyznat?
L jako lesba
Žena, která je sexuálně a milostně přitahována k jiným ženám.
G jako gay
Muž, kterého sexuálně a milostně přitahují jiní muži.
B jako bisexuál
Bisexuály, což mohou být muži i ženy, jsou přitahováni oběma pohlavími, byť to nemusí být ve
stejné míře.
T jako transgender
Transgender popisuje širokou škálu lidí, jejichž genderová identita je odlišná od jejich
biologického pohlaví.
Q jako queer
Queer je široké označení pro osoby, jejich pohlaví, chování nebo sexualita neodpovídají
obvyklým společenským normám.
I jako intersexuál
Intersexuálem je člověk, který může mít navenek pohlavní znaky jednoho pohlaví, ale
současně mít pohlavní orgány druhého pohlaví. Intersexuál tak může mít současně mužské i
ženské pohlavní orgány a/nebo jeho genitálie není možné jednoznačně určit.
A jako asexuál
Asexuálové necítí sexuální přitažlivost ani touhu po partnerské sexualitě.
P jako pansexuál nebo polyamorie
Pansexuál se cítí přitahován ke všem osobám, bez ohledu na jejich gender nebo pohlaví.
Polyamorie pak znamená být otevřený více romantickým i sexuálním vztahům současně, kdy o
sobě všichni účastníci vědí a souhlasí s tím.
K jako kink
Pod označením kink se schovají ti, co provozují praktiky obsahující bondáž, disciplínu,
dominanci, submisivitu, sado-masochismus i řadu dalších různorodých fetišů.
Ironie: Proč by nemohlo existovat „manželství“ DEVÍTI osob: LGBTQIAPK? Manželství
tvořili DVA lidé, muž a žena. ALE to bylo:
ČO BOLO, TO BOLO. TERAZKY SOM MAJOROM
Z Hromádkovy velikonoční úvahy r. 2020
J. Hromádka
Co zvěstuje Velký pátek člověku dnes? Po mém soudu velice prosté sdělení. Člověče, teď už
záleží jen na tobě, jak do hloubky tomuto příběhu s Ježíšem porozumíš. Je to tvůj a můj
problém a úkol, jak najít právě dnes hodnotu pravdy, lásky, služby, respektu k lidství, úcty
k spravedlnosti pro smysluplnou cestu života. Je to tvůj a můj problém a úkol, jak najít naději
uprostřed slepých uliček současného dění. Je to tvůj a můj problém a úkol, jak se postavit za
skutečnou cenu života, jeho smysl a cíl, když se lidský života stal tak laciným zbožím na tržišti
světa, kterému vládne růst růstu a zisk.
Kristův životní příklad je trvalým zrcadlem pro člověka všech dob a všech generací, aby do
něj alespoň nahlédl. Možná jen o Velikonocích, když mu jinak nezbývá čas. Ano čas, ta
darovaná osnova našeho života, kterou nevlastníme. Ale ať tak či onak, aby rozpoznal, kde se
sám nachází. To připomínají Velikonoce. Kde se tedy nacházíme?
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Buď mezi posmívanými s Kristem, nebo v postavení hanobitelů, kteří tu byli, jsou a budou.
Vždycky budou dusit život, který má mít své těžisko ve vztahu k Bohu a k člověku, dusit a
ubližovat mu. Mohou být dnes velmi často opilí svou mocí, jako byli římští vojáci v Ježíšově
procesu. Nebo posedlí svou mocí a obavami o ni, jako byl Pilát. Tak tomu dějinách bylo a je i
dnes.
Navíc dnes, při tyranii zákeřného teroru musíme myslet na to, kolik už bylo prolito krve od
zabití toho prvního spravedlivého Ábela a Krista až dodnes, když pomyslíme na to, kolik
trápení napořád působí lidské sobectví, netolerance, domýšlivost o vlastnění jediné pravdy.
Když pomyslíme na to, co způsobuje lidský hřích, rozumí-li dnešní člověk ještě vůbec tomu
slovu.
Proto nás alespoň Velký pátek, v našem evropském světě poznamenaném křesťanstvím, má
přivést pod Kristův kříž s myšlenkou skutečné lítosti, opravdového pokání, za které se člověk
nemá nikdy stydět. Aby dokázal vyznat: „Pane, smiluj se také nade mnou.“
Až do této podoby jsou vymodelována básnická a hudební díla v kulturním kontextu
Evropy, myslíme-li alespoň na J.S.Bacha, G.F.Händla či našeho A.Dvořáka a jiné umělce.
Nesou toto poselství universálním instrumentem hudby, jemuž, jak věřím, začne naslouchat
současný člověk ať náboženský či nenáboženský, ať v chrámě či mimo něj, když dnes chrám
není pravidelným místem jeho občerstvování. Proč si to myslím? Protože zdravější východisko
pro život nenajde ze současného marasmu, který pomáhá sám tvořit.
Stále mám naději, že objeví toto poselství, aby se občerstvil a posílil jeho jádrem. Je to, po
mém soudu, shrnuto v tom nejznámějším slovu bible: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal
svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Toto
poselství s námi jde k našemu štěstí dějinami dál. A ovšem také ta skutečnost, že ten
obětovaný i vůči nám dost často dnes mlčí. Avšak nezapomeňme, že jeho mlčenlivá oběť volá,
křičí a rozléhá se v celém světě o každých Velikonocích.
Co nám velkopáteční meditace chce sdělit? Velice prostou a potřebnou myšlenku, kterou
bychom měli přijmout jako program svého života. Přestaňme se konečně spoléhat na násilí –
jakéhokoliv druhu a podoby - jako to dělal Pilát. Přestaňme konečně kratochvilně laškovat
a posmívat se pravdě, jak to dokázal Herodes a opilí vojáci. Přestaňme se konečně vychloubat
svojí dokonalostí, k níž jsme dospěli v současném vývoji světa, takřka na dotyk hvězd. Tak
domýšliví byli ve své duchovní nabubřelosti farizeové a představitelé židovstva.
Co tedy máme udělat? Popřejme sluchu výjimečnému Kristovu mlčení v oběti pro lásku
a pokoj života každého člověka. V tomto soustředěném tichu Velkého pátku nám potom jeho
dílo bude znít nejen v uších, ale v srdci a v každodenním životě jako síla, o kterou se budeme
moci opírat při našich vlastních Velkých pátcích, malých a velkých kalváriích a nejroztodivnějších křížových cestách, po kterých spolu s celým lidstvem stále chodíme a zdá se,
že budeme ještě dlouho chodit v našem utrpením nevinných poznamenaném světě, ve kterém,
navzdory všemu, nám zní poselství odpuštění a naděje právě a jen z Kristova kříže. AVE,
CRUX SPES UNICA. Buď pozdraven kříži naše jediná naděje. Amen.
Z vánočního dopisu J. Hromádky 2020
Evropská kultura dobře rozpoznala, česká je její součástí po tisíc let, že její staletý a tisíciletý vývoj se má opírat také o důležitý základ lidského života, jímž je poselství Vánoc s jejím
duchovním bohatstvím. To proto, aby se cesta národů i celého lidstva neproměnila ve slepou
uličku vedoucí do bezvýchodnosti nebo katastrof. Křesťanství pro to přinášelo nejen vnější
podmínky, ale také bohatou náplň, po staletí. Ty však byly odstraňovány v posledních
desetiletích v naší zemi dnes už padlou ideologickou doktrínou. Jinde na světě dalšími vlivy
a tlaky.
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V novém uspořádání v naší zemi už není křesťanství tlačeno na okraj společnosti. Jen se tu
usadila síla lhostejnosti, která se nabízí jako možný program života. A tak se stalo, že zásadní
změna nás zastihla všechny nepřipravené na nové a svobodné programy života. Nás křesťany
zastihla nepřipravené k širšímu svědectví a službě, nekřesťany zastihla nepřipravené naslouchat čemukoli jinému, co se nevejde do horizontu jejich úvah.
A jsou to Vánoce, které spolu s Velikonocemi jsou ohniskem, kolem kterého se rozrůstal
život jedince i společenství národa, a velké části lidstva už takřka dva tisíce let.
Je tu otázka, co vlastně jsou Vánoce? Před mnoha lety to vyjádřil švýcarský teolog Emil
Brunner: „Vánoce jsou největší a nejrozsáhlejší nekrvavou revolucí v dějinách, i když
nakonec přece jen krvavou. Tekla v ní však krev jen jednoho, toho v Betlémě narozeného
dítěte, jež umírá na Golgatě jako muž bolesti“.
Ať chceme nebo nechceme, uprostřed kouzla vánoční pohody se nám připomíná tento
proměnitel lidských srdcí a obnovitel veškeré mizérie lidských dějin, Ježíš Kristus.
Současný člověk ponechává náboženské otázky stranou svého uspěchaného života. Víru
v Boha, náboženství, spiritualitu bere jen jako životní kolorit, který po totální změně poměrů
by se mohl hodit. Má za to, že by se víra v Boha mohla použít alespoň jako symbol na cestě
k uctívané tržní soutěsce, kudy se žel nevchází do Boží blízkosti, ale především do vysněného
ráje prosperity.
O Vánocích však promluvil k lidstvu Bůh! Má-li důvod lidstvo oslovit, zajisté mu chce
vyřídit něco podstatného. Nechce a nehodlá jej však k ničemu nutit.
A tady začíná druhá nesnáz Vánoc. Jak uslyší a rozpozná současný člověk toto boží
oslovení, když se zabarikádoval ve svém světě proti všemu a proti všem? Navíc začíná užívat
stále více zbraně nakupené na své vlastní moderní barikádě: domýšlivost, nezájem,
lhostejnost.
A pak najednou jsou tu Vánoce. Zaslechne vůbec to ústřední z evangelia: „Dnes se vám
narodil spasitel". Tomu málo rozumí, a tak se diví. Ve stylu těch prvních udivených, jak o nich
píše evangelium. „I divili se všichni, kteří slyšeli o tom, co jim bylo mluveno od pastýřů".
Filozofové i politologové, kteří glosují události současného světa, kladou otázku:
„Potřebují vůbec dnes lidé Spasitele?" Organizují přece všechny své věci sami, budují svoji
existenci na pragmatických odhadech i činech, plánují budoucnost přes práh nového tisíciletí.
Svými programy přece nabízejí spasení světu. Jednou ideologické, jindy ekonomické, nebo
zase utopicky spirituální. A to ve všech civilizacích a společenských systémech. I v našem
národě jeho velká část neprojevuje zájem o Spasitele zvěstovaného prastarým evangeliem.
Mají za to, že snad ještě ve starověku lidé vyhlíželi nějakého spasitele. Izraelským zajatcům
v Babylóně se zdál být spasitelem perský král Cýrus, který jim umožnil návrat ze zajetí. Po
vzniku Československa v roce 1918 byl i prezident Masaryk mnohými označován za spasitele.
Ani dnes se leckde lidé neobejdou bez těchto odvážných projektů společnosti.
A přece je náš dnešní svět jiný. Nepátrejme po jeho dalekých horizontech v minulosti
a zeptejme se sami sebe: opravdu si stačíme docela sami, opravdu nepotřebujeme žádnou
pomoc, žádné vysvobození, netoužíme po záchraně, po skutečném naplnění svých neuzavřených programů života? Nevisí tu přece jen otázka po pomoci, po lásce, po pokoji, po
vnitřním ukotvení, které nenabídne ani produkce všeho druhu, v níž se přímo utápíme?
Pravda, pojem spasitel je starší než křesťanství. Má pohanský původ. Vlastně obecně lidský
právě tam, kde člověk na úsvitu dějin pokazil dílo svého života kletbou sobectví. Sobectví,
které jako pavučina spoutává lidský život. Tak od počátku se člověk v každé době a v každé
generaci přece jen ohlíží po pomoci. Vyhlíží někoho, kdo by přinesl nápravu do neutěšeného
stavu věcí, které jej obklopují, kdo by se ho ujal, když v životě troskotá. I tam, kdy už bude v
„údolí stínu smrti“ jen sám. A právě na tomto jedinečném putování životem touží po pomoci,
opoře a blízkosti. Jen si to nechce přiznat.
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Poselství Vánoc přináší takovou zprávu o věrném průvodci našeho života. A sděluje, že je
pro všechny. Současný člověk prozatím neklade tu důležitou otázku nahlas. „Najdu něco
takového, a kde? V jakém společenském systému, ve filozofii, v politice, v kultuře či v nějakém
náboženství?“ Křesťanský kontext svého života nejspíše odložil, ztratil, zapomněl.
Netřeba žárlit, že Vánoce slaví po svém, mimo kostely, chrámy, modlitebny. Kéž by vánoční
zvěst nezněla jen v kostelech, ale v nejrozmanitější civilní podobě v ulicích, v do-mech a
domovech, aby lidé rozpoznali potřebu pomocníka a zachránce do našich všelijak nešťastných
a sebestředných programů. Zdá se, že námi vymyšlené civilizační projekty nás nezachraňují.
Dějiny nabízejí řadu příkladů. Moc bych si přál, aby se dnešní člověk začal divit, abychom se
dnes všichni začali divit, jako tenkrát v Betlémě: „I divili se všichni, kteří slyšeli o tom, co jim
bylo mluveno od pastýřů.“
Jak je tomu dnes? Znovu se odvážně sází na vůdce a hegemony všeho druhu. Vůdce
vemlouvavé, inteligentní, i primitivní. Čím rychleji roste víra v tyto vůdce, tím bolestnější bývá
prozření, i zklamání. A tak se také divíme. Někdo by mohl povědět, jestli křesťanství není také
jen jednou z laciných nabídek pro vyhladovělou lidskou duši. Jsem přesvědčen, že nikoli. O
Vánocích připomínaný Ježíš Kristus přináší zvláštní poselství, které není příkazem, ale
jedinečnou nabídkou všem. Vyhladovělým i sytým, vzdělaným i prostým.

Dál přece nejdeme sami
Úvaha nad myšlenkami J. Hromádky, vzatými z textu tohoto názvu
„SOKRATES… objevil a nabídl lidstvu sílu a funkci, potřebu a nezbytnost DIALOGU.
Sokrates věděl, že právě „DIA LOGOS“, tedy „SKRZE SLOVO“ se lidé mohou přiblížit
jedem k druhému a spolu žít bez konfrontace silou, násilím, lží či podvodů. Ovšem za
předpokladu, že každé slovo trvale ponese a neztratí svůj pravý obsah.“
Z dob svého mládí si pamatuji správný význam slov „přítel, přítelkyně.“ Těmito termíny
byli označováni lidé, zakládající a udržující přátelství. Dnes mají tato slova význam „sexuální
partner“. Přitom v těch vzpomínaných dobách existovaly správné termíny „druh, družka,“
popř. „milenec, milenka.“ V současnosti tyto termíny vymizely z praxe a byly nahrazeny
právě slovy „přítel, přítelkyně.“
Změnou v uvedeném pojmenování se jednak ochudila čeština a jednak se vnesl zmatek do
mezilidských vztahů. „Přítel“ či „přítelkyně“ původně a správně označuje člověka zpravidla
stejného pohlaví, se kterým sdílíme všechno možné kromě sexu. Přátelé si o svých sexuálních
vztazích či prožitcích mohou vyprávět, ale nebudou je spolu uskutečňovat.
Přátelství je dnes velmi vzácným vztahem. Tento nedostatek trvá už dost dlouho a pravděobdobně i z tohoto důvody se změnil význam termínů, označující osoby velmi blízké, ochotné
vložit do přátelství třeba všechny své hmotné i nehmotné prostředky včetně vlastního života.
Touha prožívat své dny „v pohodě,“ bez „nadbytečných“ obětí, život zaměřený pouze nebo
velmi převážně na konzum, vylučuje vznik a trvání přátelství. Někteří lidé zapomněli na fakt,
že člověk je tvor společenský a také na zákon zachování energie. Není možné jenom přijímat
a nic nevydávat!
„Pravda, lidé poztráceli řadu potřebných a důležitých základů života. Vyměnili je za laciný
prožitek. Lidský život má však hlubší rozměr. Je to práce, služba, jeho dílo. To vše ve svém
souhrnu a jádru jde až za hranici jeho dočasnosti.“
Jenže tito lidé se dokonce nezajímají o nějaké horizonty, které by je přesahovaly i časově.
Nemají žádnou touhu „podívat se na“ nebo dokonce prožívat hlubší život. Jejich cílem je (jak
to formuloval jeden můj sokolský bratr) „překlenout“ dnešek. A pak i zítřek a všechny své
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dny. Nesmírně se ochuzují, ale o tom ani nechtějí vědět. Raději se zaměstnají přesunem
k různým supermarketům, o nichž si z reklamního letáčku dočetli, že tam něco významně
zlevnili.
„ERICH FROMM v publikaci „Strach ze svobody“ dodává, že … rychle soudící člověk
touží být především takřka absolutně nezávislý na nikom a na ničem. [To ovšem není možné!]
Takto zkratově chápe svobodu. Jenže svoboda není svévole. Svoboda je pravou svobodou až
tehdy, je-li opřena a pevně stojí na etické odpovědnosti.“
Výsledkem úsilí o absolutní nezávislost včetně nulové odpovědnosti tak může být ztráta
svobody. V listopadu 1989 nám svoboda „spadla do klína“ a mnozí si s ní nevíme rady.
Absolutní nezávislost na ničem a na nikom je nesmysl nebo pouhá vidina, která nemá žádnou
realitu. Sen, který je podobný snu o „stroji času“, jímž bychom se mohli přesunout do
minulosti nebo do vzdálené budoucnosti nebo do nějakého paralelního vesmíru (přičemž
ovšem nevíme do kterého!).
Trochu jiná je situace ve znalosti obsahu základních fyzikálních pojmů. Např.: Co to je
„hmota“? Jenom to, co nahmatáme nebo můžeme nahmatat? A světlo a teplo není hmotné
podstaty? Nebo Slunce a jiné hvězdy? Tak řekneme: „všechno, co má hmotnost“. Jenže to se
točíme stále dokola a tvrdíme, že hmota má hmotnost neboli že je hmotná. Máme sice pravdu,
ale podstatu hmoty nebo hmotnosti jsme neobjasnili.
Jestliže si „pomůžeme“ „definicí“, že hmota se skládá z částic, vznikne otázka: „A co jsou
to (hmotné) částice?“ Kousíčky hmoty? Jsme tam, kde jsme byli.
Nebo co je vakuum? Význam tohoto termínu se obvykle kryje s „prázdnotou“. To vyrůstá
z představy tzv. technického vakua, kdy z nějaké nádoby vývěvou vysáváme vzduch, takže
uvnitř nádoby vzniká „vzduchoprázdno“ neboli „vakuum“.
Ve fyzice má „vakuum“ zcela jiný význam a tak se tam někdy používá s přídavným jménem „kvantové“. Kvantové vakuum se mu říká proto, že je zahrnuto do kvantové fyziky
(zvané také kvantová mechanika). Tato teorie nám říká, že vakuum nemůže být prázdné, ale
musí mít aspoň minimální energii, která je sice maličká, ale nulová není.
Navíc se můžeme dovědět, že (kvantové) vakuum má obrovskou hustotu energie,
srovnatelnou s hustotou látky (např. železa). Takže termín „vakuum“ je silně zavádějící!
V rozboru základních fyzikálních pojmů bych mohl ještě dlouho pokračovat. Bylo by to
však zdlouhavé a proto čím dál méně zajímavé. Avšak i jen naznačené problémy se
základními pojmy ukazují i na etiku vědy. Ukazují také meze vědy: Současná věda dosahuje
závratných úspěchů, ale má jen nepatrné ponětí o svých základních pojmech! Věda vlastně
nevyhovuje požadavku, kdy „každé slovo trvale nese a neztratí svůj pravý obsah.“ Základní
slova nemohou ztratit to, co nenesou.

Duchovní hodnoty pro 21. století

Výběr z přednášky ThDr. J. Hromádky + jeho rozbor
Z této přednášky jsem vybral části, které se mi jeví jako velmi podnětné. Uvádím je
kurzívou, zatímco své poznámky píši normálním písmem.
Podoba našeho světa a člověka v něm
1. Současný svět kolem nás je technicky vyspělý svět moderních lidí. Na prostoře
přírodního světa byl vytvořen umělý „sekundární svět". Obrovské betonové bloky staveb,
moderní komplexy továren, autostrády, elektronická zařízení, milióny aut, telefon, rádio, TV,
sofistikovaná elektronika, množství strojů a aparátů v každé domácnosti, to je onen umělý
svět, který nebyl znám nikdy předtím. Je pestrý, bohatý, obsáhlý, důmyslný, funkční. I přesto, že
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je přínosem pro lidstvo, tento umělý svět vážně ohrožuje ten původní, řekněme po křesťansku
„Bohem stvořený“ či chcete-li vytvořený „Řádem bytí“.
V tomto umělém světě je každému člověku dáno k dispozici 50-60 „strojních otroků"
skrytých v neviditelné síle energie a zařízení, které nám slouží. Ani si to neuvědomujeme, jen
to bereme jako holý fakt.
Už jen senioři si pamatují doby praní na valše v neckách, donášení uhlí a dřeva ze sklepa
a topení jím v kamnech, telefonování pouze z pošty, ručního mlácení obilí atp. Žádné mobily,
počítače ani dokonce televizory, mnohde ani vysavače! Stručně řečeno, mnoho tělesné
námahy a omezenost komunikace. Něco v dnešní době jen ztěží představitelného. Můžeme se
nad tím zamyslet.
Tak počítače a internet nám umožňují sledování záznamu bohoslužeb a komunikaci
v rámci on line spojení s jinými členy sboru. Ale také umožňují naše sledování, popř. opravu
našich myšlenek, se kterými seznamujeme jiné, právě prostřednictvím těchto moderních
prostředků. Kterýkoliv počítačový odborník („hezky česky“ zvaný „ajťák“) by nám to mohl
„zavařit“ ztížením nebo zastavením přístupu k internetu nebo zneužitím našich dat
a myšlenek, které jsme pomocí internetu sdělili. Např. k pomluvě – doložené citáty z našeho
„pera.“
Svého času jsem uposlechl výzvy Wikipedie k doplnění toho, co tam není. Tak jsem
k jednomu heslu přidal informace, které ovšem „ladily“ s mým pojetím, ale už ne se
„standardním.“ I když jsem byl „opatrný“ a nehlásal nějaké zjevné „bludy,“ přesto byla moje
snaha vyhodnocena jako nežádoucí. Někdo mé doplňky z wikipedie vymazal. Prof. Sokol,
který nějak patřil do kolektivu, hlídajícího obsah Wikipedie, mi napsal a odůvodnil ono
vymazání. To zdůvodnění bylo velmi „slušné“ a poměrně rozumné, takže jsem vymazání
přijal. Avšak zde jde o to, že jsme bedlivě hlídáni a kdokoli nám může napsat, aniž bychom si
to přáli. Kdyby místo prof. Sokola „seděl“ na daném místě nějaký méně morální člověk,
mohlo to pro mě dopadnout daleko hůře!
O těchto otázkách je řeč ve 3. bodu Josefova textu o podobě našeho světa a tak bych jej
přehodil jako druhý:
2. Tento náš nový, umělý, technicky vyspělý svět se stal ovšem nejvíce ohroženým. Nemyslím
tu jen na nebezpečí, která vyrůstají přímo jako produkt technické civilizace. Byrokratizace
života, palba informací, nedostatek ticha, stres apod. Není to jen nebezpečí ekologické, které
roste geometrickou řadou. A ovšem aktuálně např. „nepatrný virus“ si zprivatizoval celou
obydlenou Zemi. Mimo tato nebezpečí všichni žijeme stále pod Damoklovým mečem katastrofy
nukleární. Materiál k výrobě těchto zbraní se už desítky let prodává na světovém černém trhu
lidské dobyvačnosti. A to bez etických souřadnic těchto hazardních obchodníků. Bez etických
mantinelů by tato hrozba znamenala globální katastrofu.
Internet nám poskytuje opravdu přímo „šílenou“ záplavu informací i dezinformací.
Dovoluje publikovat ledaco. Kromě porna a reklam se tam např. mohl objevit článek, zcela
vážně tvrdící, že smrt Jana Masaryka mohla být sebevraždou nebo nešťastnou náhodou. Přesto,
že Masaryk okno, ze kterého „vyskočil“ nebo z něj náhodou „spadl“, „nezapomněl“ za sebou
zavřít!
Dokonce je nutná dost velká opatrnost u informací z vědeckého světa. Serióznost vědy je
vážně ohrožena. Nejen neznalými novináři, kteří jaksi „popularizují“ výsledky vědeckých
bádání, ale také naneštěstí samotnými vědci. Mohl bych uvést celou řadu vědeckých termínů
a výkladů, o jejichž serióznosti lze přinejmenším pochybovat. Uvedu jeden příklad z oblasti,
o niž se zajímám. Gravitace se vysvětluje tím, že „hmota“ (tj. tělesa) deformuje prostoročas
a že naopak deformovaný prostoročas ovlivňuje tělesa. Jenže „prostoročas“ je čtyřrozměrný
geometrický útvar, vymyšlený pojem. Jak mohou hmotná tělesa reálně, fyzikálně ovlivňovat
myšlený pojem? A naopak, jak může vymyšlený útvar reálně ovlivňovat nějaké hmotné těleso?

44

Přitom jde o popis jevu – matematický či geometrický. Ten je vynikající. Ale nejde o příčinu!
Ta spočívá úplně jinde než v myšleném útvaru.
Ostatně nikdo nedokáže určit, co je to hmota, jaká je její (fyzikální) podstata. (Ne z čeho se
skládá – z atomů a ty ze základních částic! Podstatu však neznáme). Jestliže si pomůžeme
Einsteinovou formulací, že hmota je nakupená energie, vyvstane (jiná nezodpověditelná)
otázka: „A co je fyzikální podstatou té energie?“ Odpověď, že energie je schopnost tělesa
(„hmoty“) konat práci, je definice v kruhu. Vede nás k první otázce.
Z naznačené oblasti bych mohl uvést celou spoustu problémů. Oblastí se zabývám po dobu
asi dvaceti let – studiem cizích článků a psaním „seminárních“ prací. Tyto práce jsem uložil na
svém webu.
Otázkou umělého světa se zabývá také 1. bod Pohledu na člověka:
Jsme generace sdělovacích prostředků, které už nečiní náš život bohatším a hlubším, ale
jen zvědavějším a povrchně vnímajícím. Jejich přemíra nakonec otupuje, a jejich příjemce se
vůči nim stává imunním. Nenachází normu, aby je uměl roztřídit, případně vymést ze scény
svého života. Důsledek: šíří se forma „vyhoření“.
Jestliže značné množství informací ze „seriózní“ oblasti vědy je podloženo hodně vratkými
poznatky o základech vědy (jako je např. pojem „hmoty“), pak tím hůře to vypadá pro zprávy
o politice, o událostech ve světě, o čelných představitelích mnoha států a o dalších
informacích. Naskýtá se otázka, zda se raději všemu nemáme vyhnout, zda být na mnohé
z toho „imunní.“ Těch informací je opravdu velká spousta – a jak se v tom vyznat? Naštěstí
máme spolehlivé „kritérium“ – pohled Boží, tak jej smíme poznávat z Bible, některých jejich
výkladů a z vlastní zkušenosti s působením Ducha – vanoucího tam, kam ON chce!
Vracím se ke kapitole Podoba našeho světa:
3. Náš dnešní svět není jen okruh dvou tří vesnic našich dědů a pradědů, kde se narodili a
zemřeli. Dnešní svět je globální i pro obyčejného člověka. Přírodní katastrofy, války, hlad,
politické a hospodářské zápasy, sociální zvraty a revoluce, to všechno proběhne pomocí
sdělovacích prostředků v několika sekundách k našim citům a nervům z jednoho konce
zeměkoule na druhý. Žijeme ve velké „světové vesnici". To vše určuje náš život i myšlení do
značné míry. Do jisté míry to může i zbohacovat, právě tak jako přitesávat celé lidstvo do
nezáviděníhodné uniformity.
Jsme ovšem hlavně ovlivněni zprávami o těchto jevech. Je dost podivné, že zpravodajové si
vybírají valnou většinou zprávy záporné. O chvályhodné činnosti Lékařů bez hranic, o činnosti
Charity a Diakonie, o dobrovolných cvičitelích a trenérech se něco dovíme pouze tehdy, když
se po tom „pídíme.“ Negativní zprávy ovlivňují negativně, zvláště když nejsou vyváženy
zprávami pozitivními.
Vědomosti z velkých vzdáleností, globální povaha našeho světa může rozšiřovat náš
„obzor,“ abychom nebyli zaměřeni jen na svou rodinu a několik známých lidí v bezprostředním okolí. Zprávy v TV asi neovlivníme, ale můžeme sami záměrně vyhledávat kladné
a prospěšné děje, jak jsem je výše naznačil. Přitom se nebudeme omezovat současnou dobou a
přečteme si nebo si poslechneme zprávy staré i nějaké tisíciletí, zaznamenané v Bibli. Tím
vyvážíme i následující hendikep:
4. Náš moderní svět je také docela sekulární svět. Naučil se řešit otázky politické, hospodářské i společenské bez přispění etických kódů, jakkoliv z duchovního dědictví etiky stále
žije, aniž si to uvědomuje, či nechce přiznat. Základní otázky života a společenského dění
přesunul jen do sféry zájemců. Je si jist svou věcí i přes neúspěchy, či katastrofy, které
z takového furiantského rozhodování vyplývají.
Začalo to požadavkem vědy, aby se tam neuváděla víra v Boha, byť ze začátku jen v oblasti
příčin vědeckých jevů a dějů. Věda může být neutrální, ale asi neexistuje vědec, který by
nestranil ateizmu nebo teizmu. A z toho plynoucí etice či neetičnosti.
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K uplatnění naznačené zásady vymezení vůči „náboženství“ nakonec došlo i v oblasti
politiky, průmyslu a ekonomie, informací (např. těch televizních zpráv) a vůbec obyčejného
občanského života. Jistě se tím pomohlo snížit pokrytectví „farizeů“, ale naneštěstí i vědomí
existence odpovědnosti. Svobodu mnozí pochopili jako anarchii, „bez Boha je dovoleno
všechno.“
Můžeme a máme brát vážně námitku, že mnozí „nevěřící“ se chovají mnohem lépe než ti,
kteří „kážou vodu a pijí víno.“ Je pravda, že my křesťané jsme „sebranka,“ ale víme o „ideálu“,
který ovšem může nás, jiné i „poměry“ změnit!
Jeden bod z kapitoly Pohled na člověka jsem už komentoval a tak mi čtyři zbývají: Jsme (2.)
generace toužící po klidu a také (3.) generace v masách a samotě. Politický nátlak všemocné
strany zmizel, ale místo „zářných komunistických zítřků“ nastoupila hrůzná komerce – nátlak
pitomými reklamami, negativními zprávami, bohorovností demokraticky zvolených vládců, bulvárními
informacemi i v „solidním“ tisku, značně vysokým pracovním tempem a strachem z „neznáma.“
(4. bod): Mladé generaci nikdo nenásilně a srozumitelně neřekl, že morálka, etika, není
žádná svěrací kazajka života. Je to prostě směrovka, na níž je jednoduše napsáno: „Tudy vede
schůdná cesta k životu. Tečka. Ber nebo neber. Jsi člověk, máš svobodnou vůli.“ Snad aspoň
evangelická (a katolická!) mládež toto svědectví získala a dokáže se podle něj orientovat. Ví,
že biblické Desatero je taková směrovka už tisíciletí. Můžeme doufat, že vědí, že (podle 5.
bodu – Dionýsovská generace) proti sexuální posedlosti nelze postavit viktoriánskou morálku
starých puritánů. Bible, křesťanství staví vše jinak: sex, inteligence i pud patří do řádu života,
kde erós, sex, rozum, inteligence dostávají své čestné místo, smysl a legitimitu. Přesto, že
zažívají fakt padesátiprocentní rozvodovosti, mohou postavit a stavějí fakt, že 50% manželství
se nerozvádí! Přes matení pojmu „manželství,“ ne sice legislativně, ale prakticky – jako
sexuálního vztahu mezi partnery téhož pohlaví. Přes převládající „liberální“ pohled, tvrdící, že
zdravý je jakýkoliv sex. Také asi vědí, že dnešnímu „světu“ chybí přátelství. Tedy vztah lidí
obvykle téhož pohlaví, ovšem bez sexu a dokonce bez jeho náznaku. Nenechají se snad zmást
změnou významu termínu „přítel, přítelkyně,“ což dnes znamená totéž jako zapomenutý termín
„druh, družka“ nebo „milenec, milenka“ a vrátí se k naplňování původního významu slov
„přítel, přítelkyně.“ Začnou úmyslně, záměrně pěstovat přátelství. Právě v době odcizování,
samotářství a nemístného „liberalismu.“

Jiný diskusní příspěvek k přednášce J. Hromádky
Když jsem se nastěhoval do domu, v němž pořád bydlím, stal jsem se předsedou
samosprávy. V hospodaření jsme měli vymezenou částku pro „politickovýchovnou činnost.“
Využil jsem toho tak, že jsem na každý měsíc vymyslel nějakou společenskou akci. Např.
v dubnu to byl „Den našich dětí.“ V prosinci jsem zorganizoval příchod Mikuláše s Čertem
k dětem domu ve Společenské místnosti, což bylo vůči vedení družstva (kam jsme patřili)
přímo kontroverzní podnik. Vrcholem této „politickovýchovné práce“ byla přednáška jednoho
evangelického faráře (J. Hromádky) o jeho zkušenostech s USA (!), které mohl navštívit.
Proč o tom píšu? V desátém roce mé zmíněné činnosti vznikl u obyvatel domu vůči mně tak
velký odpor, že jsem byl „nucen“ svou funkci složit. Já jsem je jaksi nutil, aby se
shromažďovali, zatímco mnozí chtěli „mít pokoj“ a uzavřít se ve svém bytě! Otázka: Jak
působit na takové lidi a umožnit jim docela obyčejnou debatu, týkající se „všedních“
záležitostí?
Jiná zkušenost: Během svého šestitýdenního pobytu v geriatrické léčebně v Moravském
Berouně (v r. 2020) jsem zaznamenal okruhy zájmů pacientů na pokoji, který mi byl určen.
Tito mužové si ráno pustili televizi, a sice stanici Nova či Prima, a nechali to běžet až do 11
hodin večer. Víceméně to byla zvuková a obrazová kulisa, kterou ani nějak zvlášť nevnímali.
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Jakousi pozornost věnovali pitomým reklamám a fotbalu. Ve svých nepříliš četných slovních
vstupech mluvili o některých svých současných zdravotních problémech, ale jinak mluvili
dost povrchně – např. že bude oběd, že si zajdou na kafé, apod. Tento přístup k životu se shodoval s charakteristikou jednoho čelného sokolského bratra, který řekl, že cílem života je
„nějak překlenout dnešek.“ Pak samozřejmě jde o překlenutí „zítřka“ a nic dál!.
Obecnější dodatek. Recenzent -jn- v Listech 6/2020 píše o knize prof. Váchy „Meze
darwinismu“ (vydané Masarykovou univerzitou): „Jak čteme v první kapitole, jde o polemiku
s osudovým trendem, který zahájilo 17. století, když si zaměnilo matematizovaný svět za svět
přirozený, a zapřelo tak podíl nitra (snad nejen lidského) na vědecky zkoumané realitě.“
Ve fyzice lze začátek vidět ve snaze po co nejpřesnějším popisu pohybu těles, tj. po jednoduchém matematickém popisu, umožňujícím předpověď. Tělesa se zjednoduší na „hmotné
body.“ Pro přesné vyjádření musíme nejprve popsat polohu tělesa, a bez jeho zjednodušení na
hmotný bod to není možné. Tím ale přecházíme ze skutečnosti k fikci, nahradíme reálný
prostor prostorem geometrickým.
Typickým příkladem takové záměny je použití Einsteinova prostoročasu, Když jsem se
kdysi ptal svého „oponenta“, napsal mi, že „prostoročas je to, v čem žijeme.“ Vyjádřil tak
přístup k realitě mnohých fyziků a také laiků. Jenže prostoročas je geometrická a teda vymyšlená pomůcka. Je čtyřrozměrný a navíc prázdný.
Bod nemá žádný rozměr neboli má nula rozměrů. Přímka má jeden rozměr – délku, neboli
přímka je jednorozměrný geometrický prostor. Rovina je dvourozměrný geometrický prostor
– s rozměry – souřadnicemi: délkou a šířkou. Trojrozměrný geometrický prostor má tři
rozměry (souřadnice) – délku, šířku a výšku.
Vyjádřením, že těleso, „hmota“, zakřivuje prostoročas, což se modeluje průhybem pružné
blány, jaksi mimoděk onomu prostoročasu také přiřkneme hmotnost. Přece něco konkrétního
nemůže prohýbat abstraktní pojem. Těžká koule
nemůže prohýbat rovinu, myšlený útvar. Obrázek,
v němž použijeme příměru průhybu pružné blány
hmotnou koulí, názorně vysvětluje pouze matematickou rovnici! V našem případě jde o Einsteinovu gravitační rovnici. Místo málo srozumitelných matematických „hieroglyfů“ použijeme
nákres. Avšak pozor! Pořád jde o fikci! Takové znázornění může pomáhat laikům porozumět složitým
Obr. Běžný model zakřivení
vztahům, vyjádřených matematickou formou. Jenže
může také zavádět. To také bohužel mnohdy dělá!
prostoročasu tělesem
Laici – a také někdy renomovaní odborníci – ztotožní
matematický popis, třebas vyjádřený geometrickým nákresem, za realitu. Popis je zaměněn
za podstatu.
Zde uvedená záměna má velké důsledky. Uvedu jen ten nejpopulárnější, velmi přitažlivý
důsledek: Černé díry jsou zborcené části prostoročasu, tedy části myšleného prostoročasu
a tudíž nemohou reálně existovat – např. jako centra galaxií!
Záměna skutečného světa za matematický, podle -jn-, „sice dopomohla vědě ke grandiózním úspěchům, ale za tu cenu, že dodnes zkoumá idealizovaný svět vlastních konstrukcí, ve
víře, že je to svět skutečný.“ Podobnou charakteristiku můžeme vztáhnout např. i na biologii.
Někdo si vymyslel fiktivní příčinu rozvoje života od nejjednodušších forem až k člověku,
včetně jeho vzniku, která není reálná! Skutečnost se i zde od dané fikce liší!
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Hodnoty jako prostředek růstu jedince a společnosti
ThDr. Josef Hromádka
Milí přátelé v tomto setkání „on line“,
v naší turbulentní době slyšíme ze všech stran, že jednotlivci, organizace i celá společnost,
velmi často hovoří o tvorbě či hledání hodnot potřebných pro vlastní smysluplnou existenci.
To je dobré znamení, máme-li na mysli etické hodnoty, a není to jednoduché právě dnes,
protože celá lidská společnost prochází v současné době určitou ztrátou paměti o nich. Etické
hodnoty se nedají vyrobit, objednat a dodat, aby zde byly pohotově po ruce. Objevují se
postupně při růstu a profilování lidské osobnosti v těsné souvislosti s jejich životadárným
jádrem duchovním, náboženským a filozofickým. To platí od počátku v lidských dějinách. Jsou
nenahraditelným prostředkem k růstu jedince i společnosti jako celku a dnes je důležité je
opět objevit a hledat. I ty nejsofistikovanější vynálezy vědy, techniky, elektroniky či
ekonomiky, jsou jen pomocnými instrumenty pro všechny oblasti lidské činnosti.
Právě etické hodnoty, tolik potřebné pro skutečnou podobu života jednotlivce i společnosti,
jeví se, že jsou v dnešní době buď zapomenuty, odloženy nebo poztráceny. Nastala chvíle
a potřeba je hledat. Tak nám půjde nejprve o hledání. Hledání je důležitá disciplína lidského
jednání. Patří k těm základním.
Geniální řecký filozof a matematik ARCHIMEDES také dlouho hledal, než mohl zvolat své
výmluvné HEUREKA, tj. našel jsem, poznal jsem, přijal jsem, chápu, rozumím. To vše jen
proto, abych mohl podle toho jednat. To je princip každé etické normy.
Je to obrovský časový předěl od ARCHIMEDA k naší době, ve které jsme jen v posledním
století tolik věcí nalezli, objevili, které posouvají lidskou společnost vyspělostí elektroniky,
genetiky, kybernetiky, ekonomiky a dalších oborů na novou úroveň, jak jsme se to naučili
vyjadřovat. Na vyšší úroveň většinou jen technicky a technologicky, sotva však v rovině
lidství.
Na rozdíl od ARCHIMEDA jsme mnoho trvalých etických hodnot, které vždy drží lidskou
společnost pohromadě v její funkčnosti, také poztráceli nebo odložili stranou.
Je zcela na místě, abychom v našem světě, prostoupeném globálními proudy, jehož
mechanismy začínají drhnout, začali opravovat. Abychom začali hledat závadu, a zjišťujeme,
že kořeny etiky, které dávají mízu košatému stromu společnosti, jsou zavaleny vrstvami
moderní hlušiny, kterou ke skutečnému, autentickému životu ani nepotřebujeme.
Omluvte, prosím, tento nadsázkový obrazný úvod k tématu, které bych rád pojednal
naprosto bez nadsázky, střízlivě, poctivě a pravdivě.
Naše euroatlantická civilizace vděčí svému rozvoji v oblasti etiky ve své stávající podobě
třem pilířům: JUDAISMU, ANTICE a KŘESŤANSTVÍ, na nichž vyrostla a o které se opírá,
má-li přetrvat i v budoucnosti.
Současný člověk tohoto našeho euroatlantického myšlenkového a životního prostoru ví jen
docela málo o svých vlastních kořenech. Dostatečně neukotven, svým způsobem vykořeněn, se
stává hříčkou globalizačních průvanů nejen filozofických, náboženských, etnických, rasových,
ale také hříčkou kaskadérských triků finančních a ekonomických. O politických kotrmelcích
ani nemluvě. A navíc se domnívá, že je svobodným člověkem v éře takřka neomezených
možností. Zapomíná, že se postupně stává spíše produktem proudů, které ho obklopují, pokud
se nepokusí o růst etického profilu vlastní osobnosti.
Absence etiky v takovém prostředí jedince nejprve deformuje, pak láme křehké mezilidské
vztahy, a nakonec rozkládá i blahobytnou společnost. Neustálé skloňování tématu současné
a vleklé ekonomické krize, je jen náhradním výrazem pro hlubší krizi mravní a etickou.
Žijeme stále na počátku 21. století a naše rozhodování pro budoucnost je do značné míry
poznamenáno dědictvím vývoje lidstva za celá staletí se všemi jeho klady i zápory. Zásadní
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změny, které se udály po rozpadu bipolárního světa v roce 1989, otevřely Evropě nové šance,
ale také určité obavy.
Šance spočívají v propojenosti otevřeného celého světa. Obavy spočívají v rychlém pohybu
kultur a civilizací v tomto otevřeném prostoru. Proto Evropa dnes obtížně hledá svoji tvář
i ducha, a přitom se dívá dvěma směry: euroatlantickým a také euroasijským. V tomto
rozkročení se vyvíjela po celá staletí a nejspíše tomu nebude jinak ani v budoucnosti.
Navíc octli jsme se všichni v tzv. „postmoderní době“. Nikdo ji přesněji nedefinoval. Je
poznamenána často nečitelnou politikou, kolísající ekonomikou, rozporuplnými sociálními
tlaky, etnickými rozmíškami, fundamentalistickými vlivy náboženskými i rasovými. A všechny
tyto vlivy přikládají „svá polínka“ vlastních důrazů pod onen vařící kotel současné lidské
nesourodosti a nesvornosti. A přitom všechny tyto skupiny by měly společně vytvářet svět
a společnost funkční, odpovědnou, sdílnou, participující, až harmonickou. Všichni jsme
zapomněli si číst, listovat a opakovat ve „slabikáři etiky“, bez něhož žádný člověk nezvládá
svoji zkoušku dospělosti, maturitu lidství.
Zůstane-li většina současných vůdců, na všech rovinách společnosti, bez schopnosti ctít
tyto základy života, bude naše cesta k budoucnosti zarubaná, jak zpívá lidová píseň. Jsem
přesvědčen, že nad námi se zvedá varovný i nadějný IMPERATIV naší doby, a to bez ohledu
na všechny rozdíly mezi námi. Ten zní: zastavit devastaci lidství i devastaci přírody toho
nejpotřebnějšího prostředí a prostoru pro život lidstva. To je neodvolatelný mandát i pro
ideové oponenty, má-li mít ještě v tomto novém století šanci nejen spořádaná a funkční
demokratická společnost, ale bezpochyby i lidstvo jako celek.
Je na čase restituovat nejen majetky vlastníků, případně hospodářů či jen správců. Je
dvojnásob potřeba restituovat etické vztahy na všech rovinách. Muž a žena, rodiče a děti,
mladí a staří, vzdělaní a prostí, zaměstnavatelé a zaměstnanci, aby tyto etické hodnoty také
posloužily jako prostředek růstu jednotlivce, a nakonec i celé společnosti. Tištěné etické
kodexy ve firmách a v podnicích jsou důležité. Zůstanou však jen muzeálním kouskem, jestli
onen „lidský materiál“, tj. člověk bude mít stále značný etický deficit.
Pak se jako noční můry den za dnem vynořují skandály. Začalo se jim říkat KAUZY. Opět
původně latinské slovo CAUSA znamená PŘÍČINA. Ptáme se, co je tou příčinou. Od ukradené
čokolády či sklenky rumu bezdomovcem v supermarketu, až po zmizelé či „odkloněné“ (nový
slovní výraz pro loupež) miliardy z různých kapitol státního rozpočtu takřka všech států.
Nechce se věřit, že se za několik desetiletí mohlo vytratit z života společnosti něco, co
s lidstvem žije a provází je v každé generaci po staletí. Pravda, také ve všelijakém kymácení
v dějinných peripetiích. Tím souputníkem lidstva od jeho počátků je ETIKA, MORÁLKA. Má
základ v řeckém slovu ETHOS a v latinském MOS, MORIS a neznamená nic jiného než dobrý
zvyk, obyčej, to, co se v životě osvědčilo a neškodí mu. Obrazně řečeno, co je vepsáno do
myšlení a jednání člověka a nepotřebuje k tomu paragrafové znění.
Má v zásadě dvojí podobu:
1. ETIKA PRINCIPIÁLNÍ – tj. formulované zásady (Dekalog v Judaismu, Pančašila
v Hinduismu a v Buddhismu)
2. ETIKA KONKRÉTNÍ – tj. situační v tom smyslu: jak jsou tyto principy živé a přítomné
v mém životě, v mém rozhodování. (I.Kant)
Etické normy se mohou také lišit podle kultur a civilizací i filozofických systémů. Byly tu
přece kultury a civilizace: babylonská, egyptská, indická, čínská, antické Řecko a Řím,
Judaismus, Křesťanství, Islám.
V běhu našich evropských dějin poznamenaly etické souřadnice naší euroatlantické kultury
a civilizace mnohé proudy. Např. renesance, reformace, osvícenství, filozofické systémy jako
pragmatismus, marxismus, existencialismus, liberalismus, neoliberalismus nebo také
současná roztříštěná postmoderna,
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Etika provází lidstvo po tisíciletí. Její kořeny vidím v pěti základních proudech v lidských
dějinách.
* INDIE – PANČAŠILA (nelhat, nekrást, nezabíjet, přirozeně užívat sex, nebrat omamné
látky)
* ČÍNA – KOFUCIUS se dvěmi zásadami (povinnost a ušlechtilost)
* IZRAEL – DEKALOG
* ANTIKA – CTNOST: dobro, láska, pravda, svědomí, spravedlnost, krása. (Ctnost od slova
ARÉTE, tj to nejlepší, čeho je člověk schopen)
* KŘESŤANSTVÍ – s dvoj přikázáním lásky: k Bohu a k člověku.
Na antické základy etiky a na židovský odkaz DESATERA navázalo křesťanství do široka
rozklenutou etikou, která byla především založena na podobě do hloubky pojatých vzájemných
lidských vztahů. Na počátku našeho letopočtu to byla přímo revoluční vlna s programem, že
v zásadě není rozdílu mezi lidmi: muž-žena, otrok-svobodný, prostý-vzdělaný, chudý-bohatý.
Společným jmenovatelem je lidství a jeho smysluplná projekce v čase mezi kolébkou
a hrobem. Každý jedinec je jedinečný originál pro své bližní a má svoji nezastupitelnou
hodnotu před Bohem, poslední pravdou, řádem bytí. Proto mělo křesťanství tak veliký úspěch
v čase, kdy se hroutilo IMPERIUM ROMANUM, a to i přes časté vlny pronásledování
křesťanů.
Průvodní list na cestu dějinami pro potřebu etiky a morálky, tolik důležitých hodnot pro
život jednotlivce i společnosti, hodnot, které začaly vytvářet naši euroatlantickou civilizaci
století za stoletím, dal jedinečný myslitel AURELIUS AUGUSTINUS (354-450)
Připomenu jen tři jeho důrazy:
I.
1. V základních věcech JEDNOTA
2. V podružných věcech SVOBODA
3. Ve všech ostatních vzájemných vztazích RESPEKT – LÁSKA
II.
Et inquietum est cor noster donec requiescat in Te, Domine. Augustinovo vyznání
o nepokojném srdci, dokud nespočine v Tobě, Pane.
III.
DEUS SEMPER MAIOR – Bůh je vždy větší, tj. řád, pravda, láska spravedlnost,
pokoj, mají vždy přednost na křižovatkách života.
Tyto základní prvky budovaly naši euroatlantickou civilizaci. Od Augustina přes raný
středověk, cestou vzniku klášterů a univerzit, přes renesanci, která vše poněkud zkomplikovala
v této oblasti. Zatímco v umění, ve stavitelství, v nových objevech, v zámořských cestách se
stala velikým inspirátorem lidstva. To zakopnutí v etice a v morálce bylo v mylně pochopeném
filozofickém heslu antiky PANTA METRON ANTHROPOS tj., že měřítkem všeho je člověk.
Antická filozofie netvrdila, že člověk sám je tím měřítkem. Je však jediný mezi všemi živými
tvory, který jediný je schopen normou, měřítkem poměřovat věci, události. Protože není ani
studený kámen, ani kus dřeva. Sám však měřítkem není.
Po renesanci pak osvícenství se přidrželo myšlenky, že člověk tím měřítkem je. To je ovšem
zřetelný omyl. Důsledky tohoto zakopnutí pak už šly dál s vývojem naší euroatlantické
civilizace. Především s důrazem nadvlády rozumu, který se stal například arbitrem
v konfesijních zápasech 30tileté války (1618-1648). Další filozofické proudy, které
navazovaly: pragmatismus se svým zakladatelem Ch.S. Pierce (1839-1914), existencialismus
J.P.Sartre (1905-1981), současná moderna s Jacques Derida a jiní s tím také počítají.
Prostý závěr uvažování o etice nám připomíná, že náš vědecký a technický svět novověku je
výsledkem velice smělého a úctyhodného pokusu, který je, žel, poznáním, věděním (knowledge
- F. Bacon), dovedností, avšak bez etiky, bez lásky.
Jakékoli poznání či objev nejsou samy o sobě ani dobré ani zlé. Jejich hodnota závisí na
tom, jaké moci se dají do služeb. Ideálem současného člověka je být svobodný a nezávislý od
jakékoli vázanosti na cokoli. A tak se uvolňujeme ze všech vztahů života: v manželství,
v rodině, v sousedských vztazích, ve společnosti vytváříme jen sféry zájmů, a tím právě jsme
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ochuzeni o „přidanou hodnotu“ život naplňujícího vztahu. Nevstupujeme do rozměru života
s programem respektu, vstřícnosti, sdílení, lásky.
Dnešní lidstvo potřebuje nejen zdravý a nezkorumpovaný mechanismus ekonomiky,
politiky, práva, kultury. Potřebujeme vytvářet společnost, která by vnitřně tíhla a směřovala
ke hledání, nalezení a uplatnění etické hodnoty života. Bohatství a jádro života člověka
nespočívá ve vlastnění věcí, lidí, pozic, vlivů, ale v odpovědném vztahu ke všemu kolem nás.
K věci, k události, k postoji, a především k člověku, jakémukoli. Etický kodex, je-li tu dnes
ještě nějaký, člověka chrání, vysvobozuje a osvobozuje, očišťuje pro odpovědnost i radost
obyčejného života ve všech jeho fázích a proměnách.
Životní styl, jak jej vidíme kolem sebe, např. i v programech politických stran, jen s malým
nebo žádným respektem k etickým normám (je potřeba na chvíli zhasnout, aby vyrostly elity
společnosti), je napůl nebo docela slepý. Potom vytvářené koalice, prapodivné zamlžené
smlouvy při spravování státu jsou útvarem, slepencem, o němž platí přísloví: „Když slepý
slepého vede, oba padnou do jámy“.
Proto je dnes znovu nutné „pečovat o duši“ (z odkazu antiky připomínal Jan Patočka)
a nepreferovat jen nebezpečný „růst růstu“, který diktují jednostranně zaměření ekonomové
bez alfabetického vzdělání, a činí si nárok na výlučné řízení společnosti. Řečeno slovy Milana
Kundery, pak je to „Je to neunesitelná tíha lidské lehkovážnosti.“
A nad tím vším, co představuje náš dnešek, se už dva tisíce let vznáší originální varování
i východisko Ježíše z Nazareta: „Co je platné člověku, kdyby získal celý svět a své duši škodu
učinil?“ Jinými slovy, kdyby popřel nebo dokonce zahodil svůj jedinečný mandát lidství.
Objevuje se tu jedno velice staré a nebezpečné místo, kterým se mnohým v dějinách
nepodařilo proplout. Je to moderní soutěska mezi SCYLOU a CHARYBDOU v duchu antické
pověsti. Pro nás nese tato soutěska název: MÍT nebo BÝT. Jen etický kodex života nám
pomůže držet loď života jedince, společnosti či lidstva mimo nebezpečí ztroskotání.
Nuže, kde začít s obnovou našeho lidství, našich vztahů? Uvažujme o tomto velikém
komplexu vážných otázek v kontextu naší kultury, civilizace, která má křesťanské základy. Je
odkazem toho podstatného pro život člověka i společnosti. Euroatlantická civilizace
s křesťanskými prvky a důrazy nese na sobě také řadu šrámů a etických selhání, dokonce
i krachů. Avšak na vině nejsou etické pilíře, které ji drží, nýbrž člověk, který tyto opěry ve
svém životě a jednání opouští.
Tak se přímo nabízí, abych v závěru svého výkladu, vás pozval ke studánce, ze které je
možné nabrat občerstvení, či k ohni, u něhož je možné zahřát naše vychladlá srdce i myšlení.
Rád bych připomenul nám všem, docela civilně, jádro, podstatu křesťanství v obraze
elipsy, která má dvě ohniska Vánoce a Velikonoce. Dnes ohnisko první, Velikonoce jindy.
Jestliže evropští básníci ve všech jazycích, národech a kulturách dovedou vyjádřit vnitřní
pocity člověka, když píší o padajícím sněhu, (alespoň na naší severní polokouli), vůni jehličí,
vonící purpury na plotně, o studené kráse jasného třpytu hvězd v mrazivé noci, o rozzářených
očích dětí u vánočního stromku, o nevídané sváteční chvíli u prostřeného vánočního stolu,
atd. a tak podobně – toto všechno je jen pozoruhodný a obdivuhodný kolorit, umělecká
a básnická licence vlastního vánočního příběhu, samé podstaty Vánoc.
Jejich jádro nám zaznamenal evangelista Lukáš, když popisuje velice barvitě sčítání lidu,
jak bylo vyhlášeno za římského císaře Augusta v době, kdy jednu z provincií Římské říše
spravoval konzul Quirinius.
Ten příběh je znám v křesťanském světě. V Betlémě se narodil Ježíš v rodině Josefa a
Marie. Jiný evangelista Matouš sděluje, že jméno toho narozeného dítěte je nejen Ježíš, ale
IMMANUEL, tj. Bůh je s námi.“ Se starými latiniky řečeno NOMEN – OMEN, Jméno je
znamením.
Barevnost tohoto příběhu, jeho drsnost i krása, šíře a hloubka, vede naši euroatlantickou
civilizaci i jiné části světa, kam vstoupilo jeho poselství už dva tisíce let, jedním důležitým
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směrem. Ten příběh je zvláštním ukazatelem a směrovkou pro každou generaci, přinejmenším
alespoň v naší kultuře a civilizaci. Na tom ukazateli je napsáno slovo, které je základem všech
etických kodexů: IMMANUEL. Znamená jedinečné sdělení. Člověče, pamatuj, s tebou tu je
v životě, ve světě řád, láska, pravda, spravedlnost, naděje, pokoj, s tebou tu je BŮHIMMANUEL. To jsou hodnoty, bez kterých se lidský život nedá utvářet tak, aby zůstal na
rovině lidství. Prostě nejsme tu na světě jen sami pro sebe. Nemáme si hrát na ředitele
zeměkoule. Spíše máme usilovat být jejími dobrými a odpovědnými hospodáři a správci.
Vánoce jsou pro naši situaci v nynější Evropě vstupní bránou do školy etiky, abychom
kultivovali hendikepované prostředí, ve které žijeme. Velikonoce to jen zpečeťují obrazem
Ježíšova života díla. Po staletí vyřizují až tajemné poselství Janova evangelia: HO LOGOS
SARX EGENETO, což znamená SLOVO SE STALO TĚLEM. Řečeno srozumitelněji pro
dnešek: pro dnešek i pro zítřek to znamená, že se v dějinách s člověkem počítá. Totiž
s takovým, který si váží pravé podoby svého lidství, které bez etických souřadnic svoji podobu
ztrácí.
To nás chce povzbudit k tomu, abychom etické hodnoty spontánně přijali jako prostředek
také vnitřního růstu jedince a společnosti, ve které žijeme. Shrnuji to takto pro dnešek i pro
budoucnost těmito důrazy na cestu dál i v 21. století.
1. Lásku a citlivost pro druhého člověka.
2. Mít hluboké pochopení pro pravdu.
3. Potřebu odpuštění a pokory v životě.
4. Porozumět pravé toleranci, která není lhostejností.
5. Naději, která není jen prognostikou.
6. Porozumění pro bolest a utrpení – vlastní i cizí.
7. Rozhodování bez odpovědnosti není jen omyl.
8. A výzvu: život NEPROSPÁT, NEPROSNÍT, NEPRONAŘÍKAT.
Pro studentky a studenty „Univerzity třetího věku“, v čase pandemie „korona viru“, březen
2021.
Pravda o stvoření (1)
Slovo pro každý den: 12. dub 2021
1. Mojžíšova 1:1 „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“
Stále více pedagogů a vědců po celém světě věří biblické zprávě o stvoření a upozorňuje na
pravdivost slov: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“ (1. Mojžíšova 1:1). Otázka „evoluce
nebo stvoření“ se stane jasnější, když ji přeformuluješ do podoby „náhoda nebo plán“.
Sir Fred Hoyle, profesor astronomie na Cambridgeské univerzitě, řekl: „Naděje, že by
takto (evolucí) mohly vzniknout vyšší formy života, je srovnatelná s nadějí, že by tornádo,
které proletí vrakovištěm, mohlo z tamního materiálu sestavit Boeing 747.“ A pokračoval:
„Pravděpodobnost vzniku života z neživé hmoty je 1:1040 000. To je dost na to, aby to
pohřbilo Darwina i celou evoluční teorii. Na této planetě ani na žádné jiné neexistovala
žádná prebiotická polévka, a pokud počátky života nebyly náhodné, pak tedy musely být
produktem cílevědomé inteligence.“ Dokonce i evolucionista Stephen Hawking, jeden z nejuznávanějších vědců po Albertu Einsteinovi, připouští: „Zdá se, že vesmír a přírodní zákony
byly vytvořeny přímo pro nás. Kdyby kterákoli z asi čtyřiceti fyzikálních vlastností měla jen
trochu odlišné hodnoty, nemohl by život, jak ho známe, existovat. Buď by atomy nebyly
stabilní, nebo by se nespojovaly v molekuly, nebo by hvězdy nevytvářely těžké prvky, anebo by
se vesmír zhroutil dříve, než by se život mohl vyvinout.“
Jako biblicky věřící člověk se nikdy neomlouvej ani nepřistupuj na kompromisy, pokud jde
o pravdu, která říká: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“ (1. Mojžíšova 1:1)!
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Pravda o stvoření (2)
SPKD 13. dub 2021
Matouš 19:4, B21 „… Stvořitel je od počátku ,učinil jako muže a ženu´…“
V roce 1995 vyšla v americkém časopise U.S. News & World Report úžasná zpráva:
„Vědci naznačují, že prakticky všichni moderní muži – podle jednoho z výzkumníků devadesát
devět procent – jsou geneticky úzce příbuzní a mají geny od jednoho mužského předka
přezdívaného ,Y-chromozóm Adam‘. Zjišťujeme, že lidé mají velice mělké genetické kořeny,
sahající do zcela nedávné minulosti, k jednomu předkovi. To naznačuje, že na určitém místě
na planetě byl začátek a odtud se lidstvo rozšířilo.“
Dále víme, že muž potřebuje k reprodukci ženu a naopak. Ani jeden z nich nemůže
předávat život dál odděleně. Ježíš to vyjádřil slovy: „… Stvořitel je od počátku ‚učinil jako
muže a ženu‘…“ (Matouš 19:4, B21). Kdo se tedy podle evoluční teorie objevil jako první?
Muž nebo žena? Jeden autor napsal: „Jestliže samec vznikl před samicí, jak se mohl samec
každého druhu rozmnožovat bez samice? Jak je možné, že muž a žena vznikli spontánně,
a přesto mají komplexní, vzájemně se doplňující reprodukční soustavy? Kdyby se každé
pohlaví bylo schopno množit bez druhého, proč (a jak) by se u nich vyvinul reprodukční
systém, který k přežití druhu vyžaduje obě pohlaví?“
Jen proto, že něco řekne akademik, neznamená to ještě, že je to pravda! Je třeba, aby
křesťané promluvili a vyžadovali odpovědi od lidí, kteří ve jménu nejvyššího vzdělání nabízejí
neprokázané teorie. Ježíš řekl, že poznáme pravdu a pravda nás osvobodí (viz Jan 8:32). Od
čeho nás osvobodí? Od bludu!
Pravda o stvoření (3)
SPKD 14. dub 2021
1. Mojžíšova 1:2 … nad vodami vznášel se duch Boží.“
Podle vědecké definice tvoří vesmír pět složek: čas, prostor, hmota, síla a pohyb. Měj na
mysli tuto definici a přečti si toto: „Na počátku (čas) stvořil (síla) Bůh nebe (prostor) a zemi
(hmota). Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel
se (pohyb) duch Boží. I řekl Bůh: ‚Buď …‘ A bylo…“ (1. Mojžíšova 1-3). První, co nám Bůh
v Bibli říká, je, že stvořil všechny věci a že všechny věci řídí. Teď se podívejme na následující
citáty ze tří předních časopisů a novin:
1) „Většina kosmologů (vědců, kteří zkoumají struktury a vývoj vesmíru) se shoduje
v názoru, že zpráva o stvoření v 1. knize Mojžíšově může být při představě počáteční
prázdnoty podivuhodně blízká pravdě“ (časopis Time).
2) „Vesmír začal existovat na základě náhlého výbuchu … Velký třesk se nápadně podobá
příkazu v 1. knize Mojžíšově“ (populárně vědecký spisovatel Jim Holt: The Wall Street
Journal).
3) „Nová vědecká odhalení o supernovách, černých dírách, kvarcích a velkém třesku
dokonce přivádějí vědce na myšlenku, že ve vesmíru existuje jakýsi ‚inteligentní plán‘“ (U.S.
News & World Report).
Oční sítnice obsahuje sto třicet sedm miliónů světločivných buněk a oční svaly se při
zaostřování pohledu pohnou asi stotisíckrát denně. No a hádej, co teď přijde! Charles Darwin
v knize O původu druhů přirozeným výběrem napsal: „Otevřeně přiznávám, že předpoklad, že
by oko … mohlo vzniknout přirozeným výběrem (evolucí), vypadá nanejvýš absurdně.“
Pravda je taková: Stvořil tě Bůh a má pro tvůj život plán.
[Velký třesk ovšem vznikl samovolně, náhodnou fluktuací absolutní nicoty, vakuum to
nebylo, mělo vzniknout rovněž tím třeskem. To údajně podporují výbuchy supernov i černé
díry. Podobnost velkého třesku s příkazem Božím je tedy silně zpochybněna.]
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Pravda o stvoření (4)
SPKD 15. dub 2021
1. Korintským 15:39 „Není jedno tělo jako druhé…“
Bible říká: „Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci,
jiné ryby“ (1. Korintským 15:39).
Jeden spisovatel napsal: „Bible nám říká, že zvířata jsou stvořena ‚bez rozumu‘ (Žalm
49:21). My jsme stvořeni k Božímu ‚obrazu‘. Nejsme jen vyšší formou druhu na evolučním
žebříčku. Jako lidské bytosti si jsme svého ‚bytí‘ vědomi. Bůh je ‚JÁ JSEM‘, a my víme, že ‚my
jsme‘. Chápeme, že existujeme. Další naší jedinečnou vlastností je schopnost ocenit Boží
tvůrčí dílo. Který živočich s posvátným úžasem hledí na vznešenost Velkého kaňonu? Které
zvíře dokáže prožívat radost při zvuku hudby, nebo si udělá čas na to, aby zformovalo
orchestr, aby skládalo a sladilo hudbu? Který živočich vytváří soudní systémy a zajišťuje
spravedlnost ostatním tvorům? My jsme bytosti s morálkou. Zatímco ptáci a jiní tvorové se
řídí instinkty (například při stavbě hnízda), my máme schopnost odhalovat skryté zákony
elektřiny. Jsme schopni využívat zákon aerodynamiky a s jeho pomocí se přesouvat po celém
světě. Máme také Bohem danou schopnost ocenit hodnotu stvoření. Dobýváme ze země skryté
poklady jako zlato, stříbro, diamanty a ropu, abychom je využili ve svůj prospěch. Pouze lidé
mají jedinečnou schopnost ocenit Boha za jeho neuvěřitelné tvůrčí dílo a reagovat na jeho
lásku.“
Ano, Bůh nás stvořil, vykoupil nás, má pro nás zvláštní plán a miluje nás natolik, že si nás
po smrti chce vzít do nebe, abychom s ním žili navěky.
Pravda o stvoření (5)
SPKD 16. dub 2021
1. Mojžíšova 1:24, ČSP „I řekl Bůh: Ať země vydá formy života podle jeho druhu…“
Evoluční teorie je neslučitelná s Biblí. Při stvoření Bůh řekl: „Ať země vydá formy života
podle jeho druhu…“ (1. Mojžíšova 1:24, ČSP). A dále: „V den, kdy Bůh stvořil člověka,
učinil jej k podobě Boží … Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě…“
(1. Mojžíšova 5:1-3). Jinými slovy, člověk není jen další zvíře v řetězu evoluce.
„Mikroevoluce“ učí o variabilitě v rámci druhu. Existují například různé rasy psů a podobně.
Neexistuje však žádný vědecký důkaz podporující „makroevoluci“ – vývojovou přeměnu
jednoho druhu v jiný.
Derek Prince o evoluci napsal: „Jsem dostatečně prostoduchý, abych věřil, že se to stalo
tak, jak to líčí Bible. Byl jsem devět let profesorem na největší britské univerzitě (Cambridge).
Vlastním různé diplomy a akademická vyznamenání a v mnoha ohledech se cítím intelektuálně
celkem na výši, ale myslím si, že mne nijak intelektuálně nesnižuje, když říkám, že věřím
biblickým záznamům o stvoření. Než jsem uvěřil Bibli, prostudoval jsem mnoho jiných pokusů
o výklad původu člověka. Všechny jsem shledal neuspokojivými a v mnoha případech si
vzájemně odporujícími. Do studia Bible jsem se pustil jako filozof z povolání – nikoli jako
vě??c? ? a??ekl jsem si: ?P?inejmen??m tořící – a řekl jsem si: ‚Přinejmenším to nemůže být
o nic hloupější než jiné věci, které jsem slyšel.‘ Ke svému úžasu jsem ale zjistil, že v Bibli je
odpověď.“
Hledáš odpovědi na své životní problémy? Nebo snad nasměrování pro svou budoucnost?
Čti Bibli a žij podle jejích pravidel!

*
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