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Vložil/a Pavel Kábrt, Po, 07/08/2013 - 23:01

pro Šribrse
Napsal uživatel Patrik (neověřeno) dne St, 08/28/2013 - 23:01.
Ani hmota,prostor,život nic z toho nevznikne samo od sebe
To dokázáno není...
Stejně tak se nikdy nikomu nepovedlo dokázat opak.A protože z praxe dobře víme že jasně
logicky fungující systém,např. námi probrané programy nemůžou vzniknout samy od sebe
bez inteligence,myšlení,vyplývá z toho jednoznačně,že ani naprosto určitě a zcela účelně
fungující procesy třeba v živém organismu,nemohli nikdy vzniknout samy od sebe.
Napřed,aby mohl být vložen život do hmoty,ta hmota musí začít existovat.Ale kde máš
hmotu?Jak jsi k ní vůbec přišel?Hmota vznikla z neexistující hmoty?Z čeho asi tak hmota
mohla vzejít,když neexistovala?
Neznámo a vzhledem ke vzniku života irelevantní...
Nikoliv irelevantní.Věda,čili lidské zkoumání NIKDY A NIJAK neprokázala,že původně tu byla
hmota,která buď vznikla ale nikdo není schopen prokázat z čeho,nebo je tu věčně,což
rovněž nikdo neumí nijak prokázat,a že následně pak z této hmoty sám vzešel život,tohle je
jen a pouze představa.V případě možnosti že Život je věčný,a hmota tu existuje právě díky
tomuto Životu je zbytečné mluvit o nějakém vzniku Života,neboť tento Život nevznikl
nikdy,Je věčně,i když si nejsme schopni vysvětlit,jak je to vůbec možné.
Římanům 11:33-36
Ó hloubko Božího bohatství a moudrosti a poznání! Jak nevyzkoumatelné [jsou] jeho soudy
a [jak] nevysledovatelné [jsou] jeho cesty!Vždyť „kdo poznal Jehovovu mysl nebo kdo se
stal jeho rádcem“?Nebo: „Kdo Mu nejdříve dal, aby Mu to muselo být oplaceno?“Protože od
Něho a skrze Něho a pro Něho je všechno. Jemu buď sláva navždy. Amen.
Nepřijde ti logické a rozumné,že aby mohl být život předán do hmoty,musí být tímto
životem tato hmota napřed stvořena?
Logické mi přijde, že před vznikem života existovala hmota, její stvoření však nikoliv...
Až na jednu "maličkost",pokud by si přemýšlel trochu hlouběji k podstatě věci,přijdeš na
to,že to nemá žádnou logiku.Z pozorovaného vyplývá,že z hmoty život nevzniká,neboť život
se pouze předává a sice z života,a dále hmota nemůže vzejít sama z ničeho,musí se
stvořit,zhmotnit.
Žalm 19:1,2
Nebesa oznamují Boží slávu;
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a prostor vypráví o díle jeho rukou.
Jeden den za druhým dnem působí, že překypuje řeč,
a jedna noc za druhou nocí předvádí poznání.
Římanům 1:20
Jeho neviditelné [vlastnosti] jsou totiž jasně patrné od stvoření světa, protože je lze
pochopit z učiněných věcí, dokonce i Jeho věčnou moc a Božství, takže jsou neomluvitelní,
Může se ale náboj v počítači měnit samovolně,když jsou jeho změny přesně určeny
algoritmem?
Ne. Pointa ?
Je to přece jasné,ty částice nikdy sami neurčí,aby fungovali naprosto logicky a účelně.Aby
mohli plnit přesně určený,logický úkol,tak bez myšlení je to zhola nemožné.
Ale je třeba si uvědomit,že ony sami nejsou podstatou programu.Ony v tom počítači dělají
co dělají,protože jsou k tomu někým donuceny,a to je ten program.
Co je podstatou vozidla ?
Lidský úmysl.
Program by bez inteligence nevzešel.
Ano, protože inteligence je předpoklad pro vytvoření programu...
Inteligence není jen předpoklad,ale naprostá nutnost,bez ní by žádný program nebyl.
Jinými slovy čistě lidským způsobem zkoumání
Jsme lidé, takže věci zkoumáme lidským způsobem, který se nám už několik staletí
osvědčuje.
Až na jednu "maličkost",člověk se v jisté záležitosti svým lidským zkoumáním neposunul ani
o sebemenší kousek,je stále stejně špatný jaký byl i v minulosti,kdy neměl vědecké
poznatky dnešní doby,dokonce se nebojím říct,že vědeckotechnický pokrok má díky určitým
lidským vlastnostem a sklonům na lidi spíše zhoubný vliv.Tohle zde ale nebudu více
rozebírat,neboť by to bylo obsáhlé téma.
Znáš-li nějaký jiný a lepší, sem s ním...
1.Korinťanům 2:7-16
Ale mluvíme Boží moudrost v posvátném tajemství, utajenou moudrost, kterou Bůh předem
stanovil před systémy věcí pro naši slávu.Tuto [moudrost] nepoznal ani jeden z panovníků
tohoto systému věcí, neboť kdyby [ji] poznali, nepřibili by na kůl slavného Pána.Ale právě
jak je napsáno: „Oko nevidělo a ucho neslyšelo ani v srdci člověka nevyvstaly věci, jež Bůh
připravil těm, kdo ho milují.“Nám je totiž Bůh zjevil prostřednictvím svého ducha, neboť
duch zkoumá všechno, i hluboké Boží věci.
Vždyť kdo mezi lidmi zná lidské věci kromě ducha člověka, který je v něm? Tak také nikdo
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nepoznal Boží věci kromě Božího ducha.Nepřijali jsme však ducha světa, ale ducha, který je
od Boha, abychom znali věci, které nám Bůh laskavě dal.O těchto věcech také mluvíme, ne
slovy, jež vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jež vyučuje duch, když spojujeme duchovní
[záležitosti] s duchovními [slovy].
Ale hmotný člověk nepřijímá věci Božího ducha, neboť jsou pro něj pošetilostí; a nemůže
[je] poznat, protože jsou zkoumány duchovně.Duchovní člověk však zkoumá skutečně
všechno, ale sám není zkoumán žádným člověkem.Vždyť „kdo poznal Jehovovu mysl, aby
ho poučoval“? Ale my máme Kristovu mysl.
neboť já jsem také člověk,a nikdo mi doposud nebyl schopen ani lidským způsobem toto
prokázat
Pořád ty osobní zájmena. Jsi schopen pochopit, že když je něco vědecky prokázané, tak to
není prokázané někomu a že není povinností vědců tobě osobně něco prokazovat ?
Jsem schopen pochopit,že když někdo lidem tvrdí,že je něco prokázané,a chce to tvrdit
celému světu,měl by to být schopen také celému světu prokázat,a to naprosto přirozenou
cestou skrze lidské vnímání a pozorování přirozené skutečnosti v níž normálně žije,viz.můj
příklad se sluncem,tímto způsobem ovšem evoluce nikdy prokázaná nikým nebyla,chceš-li
mi nadále tvrdit že ano,pojď mi jí osobně prokázat.
Nejde o to, že oni nejsou schopni něco tobě, ale že ty nejsi schopen si zjistit informace a
pochopit je...
Obyčejná výmluva,zde nejde o informace,ale o neschopnost vědců evoluci prokázat
přirozeným způsobem vnímání a pozorování.
Pozorovaná není ani zdaleka
Jak to víš ?
Když budeme spolu v nějaké místnosti,a světlo které v ní je nebude svítit,a já ti řeknu,že
světlo v místnosti nesvítí,zeptal by ses mě hloupě jak to vím,nebo by ses spíše sám podíval
na světlo,jestli opravdu nesvítí?
a úspěšně využívaná v praxi není nikde
Jak to víš ?
Jednoduše,nemůžeš využívat něco,co není.
Fungování evoluce si neověřím nikde
...protože na místo, kde by to šlo, nikdy nepůjdeš. Mohlo by to otřást tvým přesvědčením,
tak to radši neriskovat a raději dokola opakovat, že evoluce je fantazie...
Nemám obavy,že by se mi někde prokázala evoluce,klidně napiš místa,kde se na
evoluci,která vedla k rozvoji života zde na zemi od původní nejzákladnější formy až do té
dnešní můžu jít podívat.
Mě nikdo z vědců který tvrdí že evoluce je skutečnost nijak nedokázal,že má pravdu
A žádný učitel ti nedokázal, že zájmeno "já" zní ve třetím pádě jednotného čísla "mně". Je to
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chyba toho učitele, nebo tebe, že jsi si to nezjistil ? Není povinností vědců ti něco
dokazovat, to ty bys se měl s výsledky jejich práce seznamovat. Oni nejsou tvoje děvka...
To máš pravdu,mojí děvkou jistě nejsou,ale něčí zcela určitě. 
Neboť jsem naprosto ujištěn o pravdivosti toho,co jsem napsal výš.
Tvoje "naprosté ujištění" není zárukou toho, že máš pravdu. Jiní lidé jsou "naprosto ujištěni"
o jiných věcech a všichni mít pravdu nemůžete...
To už jsem ti psal i já že není možné,aby byla pravda vše.Pokud by byla pravda evoluce,pak
by nebylo pravdou stvoření Bohem které je uvedeno v Bibli,ale potom rovněž není pravda
ani Ježíš Kristus,a zase naopak.
Takové důkazy skutečně neexistují
To, že o nich nevíš, nebo je odmítáš, jejich existenci nevymaže...
Není co vymazávat.
Není ani jeden.
Jsi jako děcko - "ne ne a ne!" Můžeš si zacpávat uši, zakrývat si oči a trucovat, ale realitu to
nezmění.
Matouš 13:10-15
Tu přistoupili učedníci a řekli mu: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“Odpověděl a řekl:
„Vám je dáno porozumět posvátným tajemstvím nebeského království, ale těm lidem to
není dáno.Kdokoli totiž má, tomu bude dáno více a bude mít hojnost, ale kdo nemá, tomu
bude vzato i to, co má.Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledí a hledí marně,
slyší a slyší marně, ani smysl toho nechápou;a plní se na nich Izajášovo proroctví, které
říká: ‚Slyšením uslyšíte, ale smysl toho rozhodně nepochopíte; a pohlédnete a budete
hledět, ale rozhodně neuvidíte.Vždyť srdce těchto lidí se stalo nevnímavým a ušima slyšeli
bez odezvy a zavírali oči, aby nikdy očima neviděli a ušima neslyšeli a aby smysl toho
nepochopili svým srdcem a neobrátili se zpět, a já je neuzdravil.‘
Biologická evoluce je prostě fakt a jediné, co s tím můžeš dělat, je nesouhlasit...
Bůh a Kristus je FAKT,a jediné co s tím můžeš dělat je buď svobodně Je přijmout nebo
odmítnout.
Jazyky se můžou postupně měnit,no a?
Můžou se postupně měnit tak, až se od původního liší natolik, že jsou nesrozumitelné a
nepovažujeme je za jeden jazyk.
Ano,můžou se měnit,neboť jsou měnitelné,nejde to totiž proti stanovené přirozenosti.
Organismy se můžou postupně měnit tak, až se od původního liší natolik, že se nemůžou
navzájem rozmnožovat a nepovažujeme je za jeden druh...
Srovnávat možnosti změny mluveného jazyka s možnostmi změny živých organismů je už
opravdu zoufalství,tohle srovnání si snad nemohl myslet ani trochu vážně.
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Ale kdy vznikly,mi asi tak jednoduše neřekneš co?
U některých ti to řeknu. Např. čeština vznikla v 2. polovině 10. století...
A já ti zase řeknu,že kdysi lidé mluvili jedním stejným jazykem,a také žili společně,ale
Někdo rozhodl,aby to bylo jinak,a určil různé lidské jazyky,z nichž se teprve odvíjeli další,na
tom už se podíleli lidé.Prvotním původcem různých jazyků ale není člověk.
On se ti dokáže Sám,pokud nebudeš tak zaslepený člověk,jakým jsi doposud.
Jinými slovy, když budu chtít a snažit se, tak si ho vsugeruji...
Hebrejcům 11:1…
Víra je jisté očekávání věcí, na něž je naděje, zřejmý projev skutečností, ačkoli je nelze
spatřit…
Římanům 8:24,25
Byli jsme totiž zachráněni v [této] naději; ale naděje, která je vidět, není nadějí. Když totiž
člověk nějakou věc vidí, doufá v ni?Doufáme-li však v to, co nevidíme, dál na to s
vytrvalostí čekáme.
Římanům 10:11,12,13
Písmo totiž říká: „Žádný, kdo na něm zakládá svou víru, nebude zklamán.“Není totiž rozdíl
mezi Židem a Řekem, neboť nade všemi je týž Pán, bohatý ke všem, kdo ho vzývají.Vždyť
„každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn“.
Římanům 10:17
Víra tedy následuje za slyšeným. Slyšené je zase prostřednictvím slova o Kristu.
Římanům 10:20,21
Izajáš se však stává velmi smělým a říká: „Byl jsem nalezen těmi, kdo mě nehledali; stal
jsem se zjevným těm, kdo se po mně neptali.“Ale o Izraeli říká: „Po celý den jsem
rozprostíral ruce k lidu, který je neposlušný a odmlouvá.“
Skrze Jeho Slovo poznáš,že to není jenom slovo vymyšleno prolhaným a omezeným
člověkem.
Ne, to tedy nepoznám. Ani ty bys to nepoznal, kdybys předem nevěděl, že to tak prý je...
Já jsem původně nečetl Bibli s úmyslem,že budu věřit Bohu,a ani jsem předem nijak
nevěděl a nepřijímal,že je to Slovo od Boha. 
Já se bavím o dinosaurech,kteří se tu měli pohybovat před 65 a více milióny lety.
Fajn. Pokud se tedy ukáže, že někteří neptačí dinosauři přežili až do doby, kdy žil člověk,
evoluci to nevyvrátí. Problém není, když se něco najde potom, co to mělo vyhynout, ale
pokud se najde něco před tím, než se to mělo vyvinout...
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Vždyť já píšu právě o takovém případu,kdy se najde fosílie člověka v takových vrstvách,kdy
podle evolučních představ ještě neměl vůbec být,až se to jednou najde a zveřejní,a prokáže
se,že se nejedná o podvod,budou se pak ve světě dít různé a tuším špatné věci.Až k tomu
dozraje čas,stane se to.
Proslavili tím,že by pokořili celé evoluční učení?
Ano. Stejně jako se proslavil Koperník tím, že pokořil celé geocentrické učení...
Je zjevné,že ti dopad případného naprostého kolapsu evoluce na tento svět úplně
nedochází.
Jan 15:18
To vám přikazuji, abyste milovali jeden druhého.Jestliže vás svět nenávidí, víte, že mě
nenáviděl dříve, než nenáviděl vás.Kdybyste byli částí světa, svět by měl rád to, co je jeho
vlastní. Protože však nejste částí světa, ale já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás svět
nenávidí.
Svět potřebuje naprosto všechno,aby nemusel přemýšlet o Bohu,a o tom,koho Bůh na tento
svět vyslal,Ježíši Kristu.Svět bude dělat všechno proto,aby Boha ze své mysli,ze svého
způsobu bytí,ze svého svědomí pokud možno vymazal.Svět Boha a Krista nenávidí!Bůh a
Kristus totiž zobrazují světu jeho vlastní obraz v zrcadle tak jasně,že svět nemůže
jednoduše zůstat takový jaký je a být s Bohem a Kristem,musel by se změnit a to zcela,ale
tohle svět dělat nechce a nebude! A proto se bude svět snažit na Boha a Krista raději vůbec
nemyslet,zapomenout na Ně,a nebo je pokud možno naprosto zesměšnit,aby je nemusel
brát vážně.A z tohoto důvodu si svět nemůže dovolit s tímto přístupem k Bohu a Kristu
vzdát se evoluce,neboť by se zbavil pásky ze svých očí,kterou si před Bohem a Kristem
skrze evoluci na oči nasazuje.
Jan 16:7-11
Říkám vám však pravdu: Je k vašemu prospěchu, že odcházím. Neodejdu-li totiž, pomocník
k vám rozhodně nepřijde; ale jestliže opravdu odejdu, pošlu vám ho.A ten, až přijde, dá
světu přesvědčivý důkaz o hříchu a o spravedlnosti a o soudu:Nejprve o hříchu, protože
neprojevují víru ve mne;pak o spravedlnosti, protože jdu k Otci a již mě nespatříte;potom o
soudu, protože panovník tohoto světa byl odsouzen.
Jan 17:1-10
Ježíš to pronesl, zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta hodina; oslav svého syna, aby tvůj
syn oslavil tebe podle [toho], jak jsi mu dal autoritu nade vším tělem, aby dal věčný život
plnému [počtu] těch, které jsi mu dal.To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě,
jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.Oslavil jsem tě na zemi, když
jsem dokončil dílo, které jsi mi dal, abych [je] konal.Otče, nyní mě tedy oslav vedle sebe
slávou, kterou jsem měl vedle tebe, dříve než byl svět.
Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji, a dal jsi je mně, a zachovali
tvé slovo.Nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe;protože výroky, které jsi mi dal,
jsem dal jim a oni je přijali a určitě poznali, že jsem vyšel jako tvůj představitel, a uvěřili, že
jsi mě vyslal.Prosím za ně; neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal; protože jsou tvoji,a
všechno mé je tvé a tvé je mé, a byl jsem mezi nimi oslaven.
Je známo že svět, Boha a Krista přijmout nechce,a bylo již dopředu známo,že se na tom nic
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nezmění.Boha velmi bolí,že se člověk rozhodl jak se rozhodl,ale protože se takto rozhodl ze
své vlastní svobodné vůle,bude toto rozhodnutí člověka Bohem jednou provždy přijato.Život
je možné přijmout z vlastní vůle a svobodně,a nebo se dá z vlastní vůle také
odmítnout,nelze jej však vnutit.Věda a evoluce slouží člověku k tomu,aby se před Bohem a
Kristem pošetile schovával,ale evoluce nebude Bohem přijata jako omluva k odmítnutí
pravdy o životě,člověku,Bohu a Kristu.Bůh skrze Krista zjevil člověku pravdu o životě tak
jasně,že už nebude akceptována žádná omluva,neboť každá omluva bude pouhá lež,a ta
před Bohem nikdy obstát nemůže.
Znáš příběh kocoura Tommyho?Žil na nákladní lodi a měl tam dobré časy.Avšak jedné noci
loď ztroskotala u skalnatého pobřeží.Při záchraně posádky se na Tommyho
zapomnělo.Jeden námořník se vrátil na potápějící se loď,aby kocoura přinesl.Ale kocour
svému zachránci stále utíkal,až námořník musel opustit vrak s nepořízenou.Teď měl Tommy
pokoj.V lodní kuchyni našel vše,co kočky rády jedí.Tommy si užíval své poslední jídlo,ale
potom zahynul s lodí.
Bůh nechce aby někdo zahynul z hlouposti,lhostejnosti,umíněnosti,z pýchy,ale bude-li k
tomu projevena vlastní svobodná vůle člověka,myslím k tomu,aby zahynul,pak se stane
vůle člověka.
Jan 8:42-47
Ježíš jim řekl: „Kdyby byl Bůh vaším Otcem, milovali byste mě, neboť jsem vyšel od Boha a
jsem zde. Také jsem vůbec nepřišel ze své vlastní iniciativy, ale On mě poslal.Jak to, že
neznáte to, co mluvím? Protože nemůžete naslouchat mému slovu.Jste ze svého otce, z
Ďábla, a přejete si činit touhy svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v
pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože
je lhář a otec [lži].Protože já naproti tomu mluvím pravdu, nevěříte mi.Kdo z vás mě usvědčí
z hříchu? Jestliže mluvím pravdu, jak to, že mi nevěříte?Ten, kdo je z Boha, naslouchá Božím
výrokům. Nenasloucháte, protože nejste z Boha.“
Jan 8:31,32
A tak Ježíš přikročil k tomu, aby řekl Židům, kteří mu věřili: „Jestliže zůstanete v mém slovu,
jste skutečně moji učedníci a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“
Pravda vás osvobodí.Kristus je Cesta,Pravda a Život,ale člověk nechce jít po Cestě,nechce
znát Pravdu,a nechce Život,činí tak ale zcela z vlastní vůle.
O takovou slávu človíčku ateista opravdu nestojí.Ateista stojí především o slávu světa,tímto
objevem by se ale převážné části světa spíše zhnusil.
Ale no tak. Koukni se, čím vším jsou lid ochotni se proslavit. Naprostá změna toho, jak se na
svět díváme, je oproti mnoha možnostem přímo skvělý způsob...
Jsi vskutku naivní pokud si myslíš,že by tohle svět nechal jen tak bezstarostně pustit do
éteru,a to jenom proto,že by se tím někdo chtěl zviditelnit. Probuď se!
Kdyby mi o to šlo,byl bych velmi zámožný člověk,a možná i s patřičným vlivem,ale naštěstí
mi Bůh zjevil smysl života
To určitě ano. Hlavní je, že bys mohl a máš zdůvodnění, proč tomu tak není...
Není tomu tak proto,protože život není o tom být zámožný,a být kamarád se světem.
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Matouš 6:19-24
Přestaňte si střádat poklady na zemi, kde stravuje mol a rez a kde se zloději vloupávají a
kradou.Raději si střádejte poklady v nebi, kde nestravuje ani mol, ani rez a kde se zloději
nevloupávají a nekradou.Kde je totiž tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
Lampou těla je oko. Jestliže je tedy tvé oko prosté, celé tvé tělo bude jasné;je-li však tvé
oko ničemné, bude celé tvé tělo temné. Jestliže světlo, které je v tobě, je ve skutečnosti
tma, jak veliká je ta tma!
Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů, protože buď bude jednoho nenávidět a druhého
milovat, nebo se přidrží jednoho a druhým pohrdne. Nemůžete být otroky Boha a bohatství.
Matouš 6:33
Neustále tedy hledejte nejprve království a [Otcovu] spravedlnost, a to všechno [ostatní]
vám bude přidáno.
Z pohledu ateisty jistě ne.
Já jsem ateista, takže jsem pro posuzování pohledu ateisty kvalifikovanější než ty.
Ty jsi ateista a proto jsi kvalifikovanější pro posuzování pohledu ateisty?

No já jsem byl
kdysi také člověk,který by se dal označit ateistou,takže z toho plyne,že já na rozdíl od tebe
dokážu posoudit určitou záležitost z obou stran.

Ateismus na evoluci nestojí…
Já také neříkám,že ateismus stojí ve své podstatě na evoluci,to jistě ne.Lidské fantazírování
kolem evoluce tu není ani zdaleka tak dlouho,jako lidská snaha obejít se bez Boha,nedůvěra
v Něj,a odloučení se od Něho.Ale v současnosti je evoluční učení jedním z hlavních pilířů,na
kterém lidé staví své odmítání Boha ve svém životě.Pokud by o tento pilíř přišli,měli by to
lidé,kteří Boha do života nechtějí,či v Něj zásadně nevěří mnohem ale mnohem
obtížnější.Takže lidé budou dělat všechno možné,aby o tento svůj základ na kterém Boha a
Krista v životě nyní nepřijímají nepřišli.
Milióny let trvající evoluce by s láskou neměla společného absolutně nic
Jak to, že ne ? Život by trval miliony let a ne pár tisíc...
Život koho?Bůh nepředává život proto,aby končil ve smrti.Neboť smrt je nepřítel Života.
1.Korinťanům 15:26
Jako poslední nepřítel má být přivedena vniveč smrt.
Pokud působí smrt,která ničí život,nemá takový život smysl.
Bůh není ten,kdo zapřičinil smrt.
Netvrdím, že ano, ale nakonec, proč by nemohl ? Život bez smrti není "velmi dobrý" ani pro
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člověka, který si uvědomuje důsledky...
Život bez smrti není "velmi dobrý" možná pro tebe,protože jsi nepoznal smysl
života.Příčinou smrti není Boží vůle,ale lidská neopodstatněná nedůvěra v Boha.Skrze tuto
nedůvěru,kterou člověk projevil,tímto proti Bohu zároveň zhřešil.Člověk dostal všechno co k
spokojenému a šťastnému životu potřeboval,krom toho ale dostal jeden jediný příkaz,který
ale svévolně a bezdůvodně porušil.Než aby poslechl Boha,který mu dal všechno,tak se o
Něm raději rozhodl pochybovat,a tohle to,co člověk sám v sobě spustil,už nešlo normálně
zastavit.
1.Mojžíšova 3:1-7
A had se prokázal být nejobezřetnější ze všech divokých polních zvířat, která Jehovah Bůh
udělal. Začal tedy ženě říkat: „Skutečně Bůh řekl, že nesmíte jíst z každého stromu
zahrady?“Na to žena hadovi řekla: „Z ovoce stromů zahrady smíme jíst.Ale o [jedení] z
ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nebudete z něho jíst, ani se ho
nedotknete, abyste nezemřeli.‘“Na to had řekl ženě: „Určitě nezemřete.Bůh totiž ví, že v
ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a
budete znát dobré a špatné.“
Žena tedy viděla, že strom je dobrý k jídlu a že je něčím toužebným pro oči, ano, strom byl
žádoucí na pohled. Tak si začala brát z jeho ovoce a jedla je. Potom nějaké dala i svému
manželovi, když [byl] s ní, a on je začal jíst.Pak se jim oběma otevřely oči a začali si
uvědomovat, že jsou nazí. Proto sešili fíkové listy a udělali si bederní pokrývky.
Takže potom,co lidé porušili Boží příkaz,začali si uvědomovat,že jsou nazí.Začali se stydět.A
nejenom to,dál to pokračuje,
1.Mojžíšova 3:8-13
Později slyšeli hlas Jehovy Boha, který se procházel po zahradě v době denního vánku, a
člověk a jeho manželka se před obličejem Jehovy Boha odešli schovat mezi stromy
zahrady.A Jehova Bůh volal člověka a říkal mu: „Kde jsi?“Nakonec řekl: „Slyšel jsem tvůj
hlas v zahradě, ale bál jsem se, protože jsem nahý, a tak jsem se schoval.“Na to řekl: „Kdo
ti pověděl, že jsi nahý? Jedl jsi ze stromu, o němž jsem ti přikázal, abys [z něho] nejedl?“A
člověk přikročil k tomu, aby řekl: „Žena, kterou tys mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala
[ovoce] ze stromu, a tak jsem jedl.“Jehova Bůh tedy řekl ženě: „Co jsi to udělala?“ Žena na
to odpověděla: „Had — on mě podvedl, a tak jsem jedla.“
Takže člověk se začal nejenom stydět,ale také se začal před Bohem bát,do té doby,než se
nedopustil nedůvěry vůči Bohu se před Bohem ani nestyděl,ani se Ho nebál,přitom to byl
ten samý Bůh.Takže tím když člověk neprávem projevil vůči Bohu nedůvěru se stalo to,že
tím narušil do té doby dokonalý vztah mezi člověkem a Bohem.
Jo dobré sledovat,jaké to mělo další důsledky.Potom,co se člověk před Bohem schovával,jej
Bůh hledal,On samozřejmě dobře věděl kde člověk je,ale tu otázku Bůh člověku položil se
záměrem,aby člověk jasně ukázal,jaké další následky mělo to,že se rozhodl Bohu
nedůvěřovat.Jeden se začal vymlouvat na druhého,žena na hada a muž na ženu.Čili to je
projev toho,že když se člověk odlučuje od Boha,má následně tendenci hledat výmluvy pro
své špatné skutky.Přitom si lidé jsou v životě vesměs dobře vědomi své špatnosti a svých
špatných skutků,a schopnost se vymlouvat je pak u člověka naprosto běžná věc.
To co člověk spustil svojí nedůvěrou vůči Bohu nemohlo nakonec vést k ničemu jinému než
ke smrti,protože život jaký lidé od toho okamžiku vedli,byl s věčným životem jaký Bůh pro
člověka zamýšlel naprosto neslučitelný.
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Ale nebyl by to Bůh,aby nedokázal člověka z tak beznadějné situace,do které se člověk sám
svojí nedůvěrou vůči Bohu dostal,vysvobodit.
Římanům 5:18,19
Jako tedy jeden přečin měl za následek odsouzení lidí všeho druhu, podobně také jeden
skutek ospravedlnění má za následek, že lidé všeho druhu jsou prohlašováni za spravedlivé
k životu.Vždyť právě jako prostřednictvím neposlušnosti jednoho člověka byli mnozí učiněni
hříšníky, podobně také prostřednictvím poslušnosti jednoho budou mnozí učiněni
spravedlivými.
Římanům 6:23
Mzda, kterou platí hřích, je totiž smrt, ale dar, který dává Bůh, je věčný život skrze Krista
Ježíše, našeho Pána.
1.Korinťanům 15:21,22
Poněvadž je totiž smrt skrze člověka, vzkříšení mrtvých je také skrze člověka.Vždyť právě
jako v Adamovi všichni umírají, tak i v KRISTU budou všichni oživeni.
Když je ti úplně fuk,co se píše v Bibli
Ano, to je. Bible není učebnice biologie. A ty evidentně nemáš vlastní rozum - kdyby se v
Bibli psalo, že je čtverec kulatý, tak bys se hádal o tom, že je čtverec kulatý. Jen tak
mimochodem, Π není 3...
Víš tvoje vyjadřování je neopodstatněné.O tom kdo má a kdo nemá vlastní rozum se s
tebou bavit nebudu,jenom ti naznačím,že vlastní rozum,může být někdy hodně relativní
záležitost.Já Bibli naprosto důvěřuji ne proto,že by v ní byli nesmysli,jak jsi naznačoval,že
kdyby se v ní psalo že čtverec je kulatý apod.,ale právě proto,protože jsou v Bibli zcela
smysluplné a pravdivé věci.To že si nemohu historicky prokázat všechny události a postavy,
o kterých se v Bibli píše je pro mě nepodstatné,podstatné je to,že to co se v Bibli píše,a co
si v životě taky ověřit můžu,je naprostá pravda,a to je to nejzásadnější.Nakonec se člověku
naprosto jasně a spolehlivě prokáže,že Bible má pravdu úplně ve všem,tohle je pouze
otázka času.
Nechám tě,abys mi to osvětlil.
V knize je napsáno: Záclony byly modré...
Co učitel tvrdí, že tím autor myslel: Záclony představují jeho nesmírnou depresi a chybějící
vůli pokračovat...
Co tím autor myslel: Záclony byly modré...
Jinými slovy,nejsi schopen vysvětlit co znamená tvé vyjádření, že "každý je Ježíš v očistci."
Mohl si třeba použít biblické verše,které to tvé vyjádření potvrzují,ale jak vidno,moc se k
tomu nemáš.
Takže příště dávej odkazy na takové stránky,které budou v našem jazyce,jinak mě tvé
odkazy nebudou zajímat.
Co kdybys se naučil anglicky ?
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Já se kvůli webovým odkazům které mi dáváš,nebudu učit anglicky.Jednodušší je,když
budeš dávat odkazy na stránky v našem jazyce.Chceš mi snad říct,že takové v našem
jazyce nejsou?
Evoluce je dost propraná problematika na to,aby o ní bylo dostatek informací i v našem
jazyce.
1. Tohle není evoluce, ale paleontologie...
Tohle je mi úplně fuk,chtěl jsem po tobě prokázání evoluce organismů,od nichž se dochovali
fosílie z před kambrijského období,k organismům,od nichž máme fosílie z období kambria.
2. Ono dost informací je, ale obvykle ne na internetu...
To mi neříkej,dnes už by většina informací na internetu být měla.
Dej k dispozici tisíce fotografií...
A kaviár se šampaňským bys nechtěl ? Jestli to tak moc chceš, tak se snaž, já motivaci pro
to, abych ti to sháněl, nemám...
Takže ty nevíš,kde na internetu se můžu podívat na spoustu fotografií fosílií organismů z
předkambrijského období,a kde o nich bude uvedeno to,co jsem požadoval?
Zatím jsem žádné neviděl.
Protože jsi se nedíval...
Díval,ale nic nebylo vidět.
Možná bys měl slovo důkaz v souvislosti s evolucí přestat používat,působí to totiž
přinejmenším trapně.
Ne, to tedy nepůsobí. Když to budu tvrdit někde na veřejnosti, tak se neztrapníš, kdežto ty
se svými neživými rostlinami a Noemovou archou ano...
Už jsem ti psal,že já se světem nepotřebuji být kamarád.Nepatřím mezi takové lidi,kteří se
ostýchají říkat či psát druhým takové věci,za které mě pak všemožným způsobem
odsoudí,či udělají si o mě jakékoliv názory.Zřejmě ti ještě úplně nedošlo,že já jsem o
Bohu,Kristu a spolehlivosti a pravdivosti Bible bytostně přesvědčen. 
Zas taková záhada to opravdu není.V podstatě stačí účinná propaganda,a spousta lidí pak
hodně podobně zblbne.Takový Hitler kdyby žil,by ti mohl vyprávět.
Hitler nepřesvědčil ani celý svůj názor, natož celý svět. Jak by to mohlo fungovat ve vědě,
kde se jeden snaží překonat druhého ?
Samozřejmě že Hitler nepřesvědčil celý národ,v době kdy získal většinovou moc,to už ale
nebylo ani nutné,názory těch,kteří s nim nechtěli táhnout za jeden provaz pak mohl nechat
jednoduše odstranit.Neměj naivní představu o tom,že kdyby se třeba tobě povedlo najít
fosílii člověka v jurské vrstvě navíc společně s nějakým obřím dinosaurem,že by si to
okamžitě mohl nechat vysílat do televize,a zveřejňovat na internetu.Jako vědec,bys to tak
jednoduše udělat nemohl.Tohle bys mohl udělat na vlastní triko jako nějaký nadšenec,ale
jako vědec opravdu ne.
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Nešlo jenom o jejich schopnosti utíkat,na ukládání různých živočichů a rostlin do
sedimentárních vrstev mělo jistě vliv více faktorů.
Právě naopak,sedimentární vrstvy a to co v nich je nevypadají jako něco,co by se utvářelo
stovky miliónů let
Jak ty víš, jak má vypadat něco, co se utvářelo stovky milionů let ?
Spolehlivě vím,že mrtvý živočichové ani rostliny,včetně velkých stromů nezkamení jen
tak.Pokud nějaké zvíře zemře,zůstane na povrchu země,shnije,rozloží se,sežerou ho jiné
organismy.Pokud nějaký organismus zakopeš do běžné zeminy,čeká ho stejný osud.Pokud
nějaký živočich zemře ve vodě,dopadne stejně.Tím chci říct,že živočichové ani rostliny
běžně prostě nezkamení.Na zkamenění je potřeba speciálních podmínek,a sice včasné
uložení do vhodné matérie.Vulkanická činnost je v tomto zanedbatelná,drtivá většina fosílií
je uložená v sedimentárních vrstvách,které byly uloženy díky vodě.Co to
znamená?Jednoduše to,že fosílie,které nacházíme v zemi byli uloženy díky nánosovým
vrstvám,které přivedla voda.Ať už jsou to
trilobiti,amoniti,bezobratlí,ryby,obojživelníci,dinosauři,savci,ptáci,různé
rostliny,stromy,přesněji jejich kmeny,a to někdy obrovské,uložené jak horizontálně tak
vertikálně,v naprosté většině případů byli uloženy díky vodním nánosovým vrstvám.
Takže mnoho a mnoho miliónů let trvající eroze která v jednom kuse působí na svrchní
vrstvu vyvyšujících se hor,neodstraní fosilní zbytky,které se nachází pod povrchem?!
Ne...
Chceš teda tvrdit,že eroze na horách nefunguje?
Protože dnes vidíme,co jsou takové potopy schopné udělat
No a ?
No b!
Svědčí o tom třeba i to,že se o potopě nepíše pouze v Bibli,ale příběhy o ní se tradují na
celém světě.
Možná proto, že většina národů na světě se během své existence setkala s velkou lokální
potopou. Vzhledem k tomu, že se lidé původně usazovali u řek, je to logické...
No je sice logické,že lidé,žijící poblíž vodních toků zažívaly různé záplavy,ale není logické
předpokládat,že byli tak hloupí,aby si lokální záplavy,které ani náhodou nejsou schopny
zatopit kopce a hory,a před kterými spousta lidí vždycky nějakým způsobem stejně
utečou,zaměňovali za potopu světa.Nepředpokládej,že lidé v minulosti byli úplní
vulgaritai.Lokální záplavy nedokážou to,co se traduje v příbězích o celosvětové
potopě,které jsou rozšířeny po celém světě.
ty příběhy se sice postupem času přibarvovali,a oproti původní pravdivé verzi se liší,čemuž
se nelze příliš divit,když se předávali hlavně ústní formou
Správně - například potopa se stala z velké celosvětovou...
Jak říkám,to bys musel předpokládat,že lidé v dřívější době,neměli mozek v hlavě.I kdyby
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lidé neměli znalosti o širokém okolí,a znali pouze malé území,na kterém by žili,nezaměnili
by si lokální záplavy se světovou potopou,která měla zaplavit i nejvyšší hory na zemi.Byl
bys naivní,kdybys tohle u lidí z minulosti předpokládal.
K potopě světa došlo,a to relativně nedávno.
Kdyby k potopě došlo relativně nedávno, tak by to jasné zanechalo stopy, které však
nenacházíme...
Stopy tu máme,a není jich zrovna málo.Je jenom na nás,jestli si je dokážeme správně
vysvětlit.Podívej,já nikomu nic nenutím,pokud nejsi přesvědčený o tom,že tu celosvětová
potopa byla,je to tvoje záležitost.Já opravdu nemám osobně potřebu tebe ani kohokoliv
jiného o tomto přesvědčovat,jak už jsem někde psal,já v tom mám naprosto
jasno.Bibli,Bohu a Kristu důvěřuji zcela.Mohli bychom docela dlouho,jeden jak druhý
předkládat argumenty,co podle mě potopu prokazuje,a co podle tebe nikoliv,ale na tohle já
si čas dělat opravdu nebudu.Zjišťuj si,prověřuj si,uvažuj,a udělej si názor sám.
A kontinenty sami svědčí o tom,že byli kdysi spojeny v jeden
Ano, jenže to bylo před zhruba dvěma stovkami milionů let...
Nemusíš mi psát standardní datování,možná se budeš divit,ale já to znám taky,jenže já na
rozdíl od tebe k tomu přistupuji jako k lidskému výmyslu.
k rozdělení kontinentů došlo teprve nedávno
Takže se během krátké doby dostaly na svá současná místa ? Máš představu, jaké by mělo
důsledky, kdyby se kontinenty pohybovaly tak rychle?
A víš že jo?Ale nezapomínej,že potopu světa neměla v moci příroda,ale Někdo,kdo jí dokáže
použít k vykonání svého úmyslu.
Já spoléhám na Boha,ne na člověka,doufám že mi rozumíš jak to myslím.
Spoléháš na něj dostatečně na to, abys nevyužíval žádných poznatků medicíny a nechal to
celé na něm ?
Lhal bych kdybych tvrdil,že jsem nikdy nevyužil např.prášky od bolesti.Ale jinak k
praktickému lékaři v podstatě nechodím.Běžné nemoci jako nachlazení,chřipka přejdou
sami,během nich pouze zvyšuji příjem některých vitamínů,samozřejmě skrze ovoce a
zeleninu,užívám nějaké bylinky,a slivovici v rozumném množství,z loňska mám taky velmi
dobrou jaderničku.
A co se týká nemocí jako rakovina,či takových zdravotních
problémů,které by vyžadovali třeba chirurgický zákrok,tak jsem připravený zdravotnictví
nevyužít,pokud bych měl úraz,který by vyžadoval transfůzi krve,pokud bych byl při
vědomí,odmítl bych ji.Se smrtí jsem smířený,když přijde můj čas,až si to bude Bůh
přát,nebudu se tu zoufale držet zuby nehty,věř nevěř,ale tak to je.Mým smyslem života je
žít s Bohem,a takový život není podmíněný bytím v tomto světě.Snad jsem ti odpověděl
dostatečně.
Protože Život = Láska a Láska = Život , stačí ti takové vysvětlení?
Ne, nepravdivá rovnice mi jako vysvětlení opravdu nestačí. Život evidentně není totéž co
láska...
Domů
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Život je Bůh,a Bůh předává život v lásce.
To je mi upřímně hodně líto,ať už tomu rozumíš nebo ne.
Proč ?
Protože pokud je pravda to co o sobě píšeš,tak ti v životě schází něco naprosto
zásadního,bez čehož nemůžeš žít plný život.
Zdravá a budující láska jistě nebyla skutečnou příčinou toho,že byl někdo zničen. Museli
tam být jistě jiné záležitosti,které byli příčinou něčího zničení
Byla jedním z důvodů. Jeden z partnerů zemřel a ten druhý se s tím nedokázal vyrovnat...
Jenže láska nebyla příčinou toho,proč se ten druhý nedokázal vyrovnat se smrtí svého
partnera.
Nebudeš tomu věřit,ale je.
Nebudu tomu věřit, protože tomu tak není. Můj stav je vrozený, daný geneticky...
Matouš 9:35
A Ježíš se vydal na cestu všemi městy a vesnicemi, vyučoval v jejich synagógách a kázal
dobrou zprávu o království a léčil kdejakou chorobu a kdejaký neduh.
Matouš 15:30,31
Tehdy k němu přistoupily velké zástupy a měly s sebou lidi, kteří byli chromí, zmrzačení,
slepí, němí a mnozí jinak [postižení], a takřka mu je házeli k nohám, a on je léčil;zástup byl
tudíž ohromen, když viděli, jak němí mluví a chromí chodí a slepí vidí, a oslavovali BOHA
Izraele.
Jan 11:1-4
Jistý muž, Lazar z Betanie, z vesnice Marie a její sestry Marty, byl nemocný.Vskutku to byla
ta Marie, která potřela Pána vonným olejem a svými vlasy mu osušila nohy, jejíž bratr Lazar
byl nemocný.Jeho sestry pro něj tedy poslaly a řekly: „Pane, podívej se, ten, ke kterému
máš náklonnost, je nemocný.“Ale když to Ježíš slyšel, řekl: „Tato nemoc není k smrti, ale je
pro Boží slávu, aby byl skrze ni oslaven Boží Syn.“
Věřím,že víš co se stalo s Lazarem,a co pro něj Kristus udělal,skrze víru může Kristus vyřešit
i tvoji záležitost,je to na tobě.

Štítky:
Fakta pro stvoření [1]
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URL zdroje (přijato 01/09/2023 - 00:53):
http://old.kreacionismus.cz/node/1150#comment-91677
Odkazy:
[1] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/fakta-pro-stvoreni
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