Autorova slova https://www.proc-krestanstvi.cz
Obecné otázky
Někteří lidé prohlašují, že existuje všemohoucí
a milující Bůh, který touží po vztahu s člověkem,
a který ukazuje, jak najít smysl života. Rovněž zde
začínají všechny výroky typu "kdyby existoval
milující Bůh, tak by…“, nebo otázky "proč Bůh
dopouští to či ono?"
Bůh a věda
Když přijde na téma vztahu vědy a víry, má většina české populace zažitý názor, který lze shrnout
slovy "věda vyvrátila existenci Boha".
Pokud prý chceme věřit v Boha, musíme odložit
logické a kritické uvažování a zavírat oči před
mnoha důkazy, které naši víru vyvracejí.
Věda [ve skutečnosti] nejen že neodporuje
křesťanské víře, ale že ji přímo podporuje a je s ní
plně v souladu.
[Mým] cílem je poukázat: a) na racionální
předpoklady existence inteligentního stvořitele;
b) na nesmyslná tvrzení o evoluci, která jsou
používána jako důkazy "jediné správné a tisíckráte dokázané" teorie.
Bible – výběr:

Otázky na téma

31. otázka - Co je Bible? Kdo ji napsal? Jak vznikla?
32. otázka - Proč nejsou součástí Bible i jiné spisy?

Ježíš Kristus – výběr:

46. otázka - Proč si jste jisti, že Ježíš existoval?
47. otázka - Kdo je Ježíš a jaké je jeho poslání?
48. otázka - Jsou důkazy Ježíšova vzkříšení?
49. otázka - Ježíš o sobě přece neřekl, že je Bůh, ne?

Obecné otázky
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Obecné otázky – výběr:

1. otázka - Boha nikdo neviděl, jak může
existovat?
2. otázka - Pokud Bůh je, proč o sobě nedá
vědět?
3. otázka - Kdo je Bůh a jak vypadá?
4. otázka - Kdo stvořil Boha?
5. otázka - Proč bych měl/a Boha vůbec hledat?
6. otázka - Jaký je smysl života?
7. otázka - Existuje něco jako osud?
8. otázka - Existuje posmrtný život?
9. otázka - Proč věřit v Boha a brzdit tím
pokrok?
Křesťanství
Křesťanství - pojem, který snad v každém
vyvolává řadu rozmanitých asociací a představ.
Někdy jsou kladné a přívětivé, jindy spíše
záporné a odmítavé. V naší vlasti je zcela
evidentní převaha právě těch negativních. Pro
tento stav existuje mnoho důvodů. Na jedné
straně zde hraje roli povrchní informovanost
veřejnosti mající za následek vytvoření velmi
silných předsudků. Na straně druhé však máme
"máslo na hlavě" i my křesťané, neboť k tomuto
všemu přispíváme svým nevhodným chováním
a tím, že ignorujeme boží příkazy a principy.

Bůh a věda – výběr:

55. otázka - Existují vědci, kteří odmítají evoluci?
56. otázka - Proč většina lidí věří evoluční teorii?
57. otázka - Nemohl si Bůh použít evoluci?
58. otázka - Jaké jsou důkazy existence Boha?
59. otázka - Nemáme snad předka s opicemi?

Ježíš Kristus

Křesťanství

B ib le
Neexistuje známější, prodávanější a překládanější kniha v dějinách naší planety.
Ježíš Kristus
Středobod křesťanské víry je Ježíš Nazaretský,
zvaný Kristus. Neexistuje a nikdy neexistovala
žádná bytost, která by vzbuzovala tolik rozpaků, otázek a emocí jako právě Ježíš.
Otázky spojené s duchovnem a tajemnem
Od pradávna si jsou lidé vědomi, že vedle
hmoty existuje i realita, která celý náš materialismus přesahuje.
Bůh stvořil všechno fyzické i duchovní, jsou
tedy tyto nevídané možnosti bezpečnou půdou,
kterou můžeme jako boží tvorové zkoumat a těšit se z ní? Nebo existují místa, která by měla
zůstat našemu poznání a zkušenosti raději
skrytá?
Dovolím si vám nabídnout svůj pohled člověka,
který se o mnohé z oblastí nadpřirozena sám
zajímal.
Křesťanství – výběr:
62. otázka - Co je vlastně křesťanství?
63. otázka - Kdo je křesťan?
64. otázka - Není křesťanství mladé náboženství?
65. otázka - Nepodmiňuje křesťanství kultura?
66. otázka - Co je církev?
67. otázka - Která církev je ta pravá?
70. otázka - Může být křesťan bez církve?
71. otázka - Církev je plná pokrytců, proč jí věřit?

Záhady – výběr:

94. otázka - Co proutkaření a geopatogenní zóny?
95. otázka - Alternativní medicína a křesťanství?
96. otázka - Může křesťan chodit k léčitelům?
97. otázka - Křesťanství a zážitky blízké smrti ?

Bůh a věda
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Závěrečná slova
Základním smyslem této knihy bylo … vyprovokovat vás k hlubšímu zamyšlení se nad jednotlivými
otázkami a v rámci možností také rozbít myšlenkové pevnosti předsudků a nepravdivých informací, které
o Bohu a křesťanství v naší společnosti kolují.

O autorovi
Ing. Petr Fiedor se již několik let aktivně zabývá apologetikou, tedy obranou křesťanské víry. Jeho
samotného přivedlo k víře překvapivé zjištění, že křesťanství je postavené na racionálních argumenttech a historických faktech – nikoliv na pověrách a mýtech, které se nikdy nestaly.
https://archepublishing.cz/knihy-v-prodeji/autor/petr-fiedor/
Anna Esnerová, ks –
17. 10. 2018
„Tato kniha na mě
velmi dobře zapůsobila. Na 99 otázek,
které
většinu
lidí
zajímá, autor dobře
a srozumitelně odpovídá. Přidává odkazy
na Bibli, a také používá
přirovnání
k běžným
situacím,
abychom odpovědím
lépe rozuměli.“
David Novák, M.Th., předseda rady CB
– 17. 10. 2018
„Autor se snaží svými argumenty dokázat,
že víra neznamená pohřbít rozum.
Nemyslím si, že po přečtení knihy bude mít
člověk na vše odpověď, ale četba ho může
povzbudit k dalšímu hledání pravdy.“
Gabriel (ověřený vlastník) – 9. 11. 2018
„Vřele doporučuji. Ateistům i samotným
křesťanům a nejen těm. Po Bibli samotné
jako druhá kniha do každé rodiny.“

Doc. Ing. Josef Chaloupka, Ph.D., VŠ
pedagog – 17. 10. 2018
„Prakticky každý člověk si v životě položí
následující otázky: Jaký má moje existence
smysl? Jsem výsledkem náhodných procesů,
nebo je něco víc? Existuje bůh? Jak se
jmenuje? Pokud bůh existuje, tak proč je na
světě zlo? Podobných otázek může být
i více. Tato kniha se snaží některé z nich
velmi střízlivým a logickým způsobem
zodpovědět. Může tak napomoci i vám
poznat reálného boha a mít s ním skutečný
vztah již tady na Zemi.“

Propagace knihy
„Bůh: svržení předsudků a mýtů“
Arché Publishing s.r.o.; Václava III. 70/12
779 00, Olomouc
Citát z https://archepublishing.cz/ :

Vyspělá západní společnost stojí na základech
křesťanské filozofie a hodnot.
Bude to jeden z důvodů, který Vás vede k účasti
na kurzu ALFA nebo ke snaze získat aspoň nějaké
odpovědi na otázky, které Vás tu a tam napadají.
Velmi dobrou pomocí nebo aspoň výborným
výchozím vodítkem může být kniha „Bůh: svržení
předsudků a mýtů“ od Ing. Petra Fiedora. Malý
výběr je na tomto letáku.

