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Ten nejméně fundovaný
Napsal uživatel Vlasta (neověřeno) dne Ne, 03/17/2013 - 23:35.
Ahoj Antoníne, domlouval jsem se s Pavlem Kábrtem a On mi napsal, že toto diskuzní forum
by spíše mělo sloužit pro krátké příspěvky, což jsem ne tak uplně bral na vědomí. Tady jsem
sice neudělal podle mě chybu, protože posílám příspěvky ne příliš dlouhé, ale je pravda, že
ani ne krátké, jen tak, aby se neztratila nit.Jen jsem měl takovou potřebu vysvětlit, z čeho
jsem vycházel, když jsem chtěl mluvit o Bohu a z těch vlastností, které by Bůh měl mít,
pokud bych se o pojmu Bůh měl bavit. Je pravda, že už jednou jsem se na něco ptal a
Anonym mi odpověděl - že to je příliš široké téma na odpověď. Já jsem to od Něj vzal jako
fakt, ale vlastně to je taková odpověď, kterou bych mohl říci každému - Buňka - to je příliš
široké téma -. Asi by jsi ve škole, na takovou učitelovu odpověď nebyl příliš spokojený, co
Ty na to? Anebo ano? Kdybys chtěl po svým tátovi, aby Ti něco řekl, proč ty rostliny jsou
zelený, a On by Ti řekl: "Jo synku, to je příliš široké téma", co bys na to řekl? Co by sis
myslel? Já vím, co možná - "Hmmm, tak to je asi fakt těžký", anebo "proč to ten táta nechce
říct?" První případ by znamenal to, že by ses moh zeptat někdy jindy, později, anebo by sis
mohl říct, tak to asi není důležitý. Druhý případ by mohl znamenat, že by Jsi se mohl zeptat
někoho jiného. Záleželo by na tom, co by zrovna pro Tebe bylo důležité. Buď by v Tobě ta
touha po tom, zjistit proč je ta rostlina zelená byla tak silná, že by Tě to prostě postrčilo k
tomu, abys sám něco zkoumal, anebo by ta touha zjstit něco nebyla tak silná a Ty by ses
spokojil s tím, že pokud to Tvůj táta nechce říct, má proto nějaké důvody - třeba to, že to je
moc složité na vysvětlení a Ty, jako malý kluk se nejdřív musíš naučit fyzikální zákony, to, z
čeho je složená rostlina, jak funguje atd. abys pak mohl pochopit, proč je rostlina zelená.
Toto Ti ale tvůj otec neřekne, protože Ti to řeknou ve škole, všechno Ti v podstatě řeknou
ve škole a Ty to jednou zjistíš sám, proč je rostlina zelená. Pokud bys však měl otce, který je
fyzik a chemik, sice laik, samouk, ale ví o tom něco, tak by Ti mohl říci, že rostlina je
složená z buněk, že světlo je složené z různých vln, že to světlo dokáže rostlina zpracovat,
aby mohla něco přeměnit atd. atd. Prostě by se pokusil na Tvoji otázku odpovědět, Ty by sis
ho za to mohl vážit a věděl bys, že se Tě nesnaží jen tak zbavit, protože se nechce pouštět
do složitého rozboru. Ani já jsem nechtěl nechat otázku Boha jen tak na tom, že bych
někomu zde na diskuzi řekl - najdi si to v Bibli, anebo se zeptej nějakého kazatele. Což by
bylo mnohem jednodušší a někdy určitě tak dělám, abych se toho člověka zbavil, těch jeho
protivných otázek. Tady jsem však nechtěl nechat toto tema o Bohu a jaký vlastně je z
pohledu křesťanského, jen tak na nějakých pár slovech, protože to prostě nejde. Snažil jsem
se tedy podle jedné knížky psát o tom, jaký Bůh křesťanský je, nepíšu nějaké svoje úvahy,
to bych musel vymyslet nějakou koncepci, aby to mělo hlavu a patu. Používám velmi často
něco, co už někdo jiný vymyslel a utřídil, jen to přepisuju. A v této knize, ze které cituji je
téma - Jaký je Bůh - pro mě tak srozumitelně vysvětleno, že jsem se proto rozhodl to sem
přepsat, aby mi všichni rozuměli, co si pod tím já představuji. To je vše, co k tomu mohu
říci, abych vysvětlil svoje činy.
Zatím tedy nebudu psát nic, a s Pavlem Kábrtem se domluvím na dalším postupu, jestli
třeba napíšu všechno ostatní do jednoho souboru, na který by se třeba dal jen jednoduchý
odkaz, aby si to každý mohl přečíst, anebo se to udělá nějak jinak. V.S.
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