Via Dolorosa, Jeruzalém

Jistou dobu se obecně mělo za to, že
„chvála“ je jednou z nejdůležitějších
součástí

bohoslužby

hned

vedle

kázání. V některých sborech tvoří
poměrnou větší část shromáždění.
Pod tímto dojmem i já jednu chvíli
věřil, že to je ta část, kdy na společné
shromáždění přichází Duch svatý. A
tak měla určitou auru „magičnosti“ .
Podle Bible víme, že Duch přišel na
Označení

zpívání

na

první křesťany při vzkládání rukou: „A

shromáždění) slovem chvála, vzniklo

když vzkládal na tyto ruce Pavel,

teprve

sstoupil Duch svatý na ně, i mluvili

nedávno.

(Bohu

Řekl

bych,

že

přibližně kolem let 1989 - 1990, kdy po

jazyky, a prorokovali.“ Sk. 19,6

„revoluci“ začalo v naší zemi jisté

Nebo při kázání: „A když ještě Petr

probuzení a do církví přicházeli noví

mluvil slova tato, sstoupil Duch svatý

lidé anebo vznikaly úplně nové sbory.

na všecky, kteříž poslouchali slova.“

Mnozí z nás tuto dobu pamatují,

Sk. 10,44

poněvadž

našeho

Z výše uvedeného je jasné, že Duch

společenství tvoří ti z nás, kteří v této

svatý může přijít kdykoliv a hlavně,

době právě uvěřili. S nadšením a

když přišel, tak to bylo neočekávané.

novým

Z Písma víme, že v první Církvi bylo

velkou

životem

část

do

takovýchto

„tradičních“ sborů přišla i určitá

páteří

„křesťanská kananejština“, jak to

modlitba, učení apoštolské (slovo) a

někdo nazval. „Dej to do světla“…,

lámání chleba. Skut. 2, 42.

„chválič“ apod.

Já sám za sebe mohu říct, že se tomuto

bohoslužby:

společenství,

termínu aktivně bráním. Vnímám
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posunutí slova „chvála“ od významu,

Především v žalmech jsme vyzýváni ke

který mu náleží. Proto na začátku

zpívání. „Zpívejte Hospodinu píseň

bohoslužby, před tím, než začnu hrát a

novou, zpívej Hospodinu všecka země.

zpívat, vyzývám bratry a sestry ke

Zpívejte

zpívání písní. Ze kterých se může stát

jménu jeho, zvěstujte den po dni

chvála. Záleží to na postoji srdce.

spasení jeho. (Žalm 96.1-2)

Protože chvála není píseň. Je to postoj

Jak vidno v obou verších se mluví o

srdce. Je to i rozhodnutí vůle, zejména

zpívání Bohu a o jeho spasení. To je

ve chvílích, kdy se dotyčnému třeba

ten každodenní důvod jej chválit.

nedaří. O takovém postoji mluví

Tvoje a moje spása. I kdyby nic ostatní

prorok Abakuk a zpíváme i tato slova v

nebylo, tak to, že tě Bůh spasil je

písni od slovenské skupiny Tretí deň,

dostatečný důvod k vděčnosti.

která tento nádherný verš krásně

Abych parafrázoval minulé kázání

zhudebnila.

Pavla Hoška, tak úkolem nás, kteří

Kapitola 3, verše 17 až 19: „Byť pak fík

hrajeme a vedeme vás ve společném

nekvetl a nebylo úrody na vinicích; byť

zpěvu, je vytvoření prostředí, kdy se

i ovoce olivy pochybilo, a rolí

v našich srdcích narodí chvála a

nepřinesla užitku; a do ovčince

vděčnost za věci, lidi a situace, které

odřezován byl brav, a nebylo žádného

nám Pán dává, aby nás ujistil o své

skotu v chlévích:

lásce a spasení. A nejen za tyto věci,

Já však v Hospodinu veseliti se budu,

ale Duch Svatý chce především vyvýšit

plésati budu v Bohu spasení svého.

Ježíše, a to nejen v našich očích, za dílo

Hospodin Panovník jest síla má, kterýž

spásy, které bude opěvováno až

činí nohy mé jako laní a na vysokých

navěky.

místech mých cestu mi způsobuje“.

A tak další neděli pojďme společně

Hospodinu,

dobrořečte

Bohu zazpívat!
Jarda Čeřovský
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Peter Kreeft, Ronald K. Tacelli; přeložil M. Peterka
Argumenty ve prospěch existence Boha
Hodně lidí, věřících i nevěřících, pochybuje, že se existence Boha dá dokázat, nebo
vůbec dokazovat. Nikdo rozumný však nepochybuje, že dokazování Boží existence má své
místo v každé knize o apologetice. Mnozí totiž věří, že takové argumenty jsou a že
některé z nich jsou přesvědčivé.
Domnívají se také, že vhodný racionální argument ve prospěch Boží existence je
prvním důležitým krokem, díky kterému se mysl člověka může otevřít přijetí víry.
Pro Tebe možná argumenty tohoto druhu nemají velký význam, zejména pokud Tě
Bůh obdařil živým vnímáním jeho přítomnosti, za co mu máš projevovat hlubokou
vděčnost. To ale neznamená, že nad nimi nemusíš uvažovat. Ne každý má takový dar jako
Ty, a právě pro takové lidi jsou určené důkazy – alespoň pro některé z nich – aby jim
poskytly pomoc, kterou opravdu potřebují. A možná i Tebe o ně někdo někdy požádá.
Argument účinné příčiny
Pozorujeme, že některé věci jsou příčinou existence jiných věcí (jejich počátkem,
jejich pokračováním nebo oboje najednou). Například pianista hrající na klavír způsobuje
vytváření tónů, které posloucháme jako hudbu. Když přestane hrát, přestane znít i hudba.
Polož si otázku: Je existence všech věcí v této chvíli zapříčiněná jinými věcmi?
Řekněme, že ano. Předpokládejme tedy, že neexistuje žádné nezapříčiněné bytí, žádný
Bůh. Potom by v této chvíli nemohlo existovat nic. Protože nezapomeň: jestliže
předpokládáme, že Bůh neexistuje, potřebují všechny věci ke své existenci nějakou jinou
vnější příčinu. Také všechny věci, tedy i ty, které jsou příčinou existence jiných věcí,
potřebují příčinu své existence. Mohou tedy odevzdat své bytí dále, jen pokud jim bylo
odevzdané. Všechny věci, které existují, proto podle této hypotézy potřebují něco, co je
příčinou jejich existence.
Co je ale tou příčinou? Mimo toho, co existuje, zůstává už jen nic. To je ale
absurdní: celý reálný svět na něčem závisí a přitom závisí na ničem! Hypotéza o tom, že
všechno, co existuje, má svoji příčinu a zároveň že neexistuje žádné nezapříčiněné bytí,
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je absurdní. Musí tedy existovat něco prvotní; něco, na čem všechny ostatní věci, které
potřebují příčinu své existence, závisí.
Existence je jako dar, který příčina odevzdává svému účinku. Jestliže tedy
neexistuje nikdo, kdo by tento dar měl, nemůže být ani odevzdán dále po řetězu
následujících příjemců, přičemž nezáleží na tom, jak dlouhý nebo krátký tento řetězec je.
Jestliže si všichni musí půjčit určitou knihu, ale tuto knihu ve skutečnosti nikdo nemá, tak
ji ani nikdo nikdy nedostane. Jestliže tedy neexistuje žádný Bůh se svou vlastní věčnou
přirozeností, nemůže být ani dar existence odevzdávaný dále po řetězci stvoření a my ho
nikdy nedostaneme. Ale my ho máme, my přece existujeme! Proto musí existovat i Bůh
- nezapříčiněné bytí, které nepotřebuje přijmout existenci od nikoho tak, jako to
potřebujeme my – a i ostatní články v řetězci příjemců.
Argument inteligentního designu
Tyto argumenty oslovují široké publikum. Téměř každý uzná, že uvažování o
zákonitostech, uspořádání a kráse přírody se dotýká něčeho, co je v nás hluboko vryté.
Je však toto uspořádání a krása výsledkem inteligentního plánu a cílevědomého záměru?
Pro teisty odpověď zní: „Ano.“ Argumenty ve prospěch existence cílevědomého záměru
se snaží tuto odpověď obhájit a dokázat, proč je právě tato odpověď nejrozumnější.
Argumenty se formulují takovým rozmanitým způsobem, jako jsou rozmanité i
zkušenosti, ze kterých vznikají. Následující přehled nám umožní proniknout hlouběji do
podstaty věci:
1. Vesmír se projevuje ohromnou mírou sofistikovanosti věcí, kterou můžeme
pozorovat v nich, stejně tak jako ve vztahu mezi nimi. Je třeba říci, že to, jak tyto
věci existují a koexistují, poukazuje na nádherně promyšlený pořádek, na složité,
až brilantní uspořádání a soulad, který naplní úžasem i toho nejběžnějšího
pozorovatele. V přírodě se setkáváme se zákonem, který přirozeně platí pro
množství různých věcí, které navzájem spolupracují na společném díle – například
orgány v našem těle navzájem spolupracují, abychom mohli žít a být zdraví.
2. Tato promyšlená zákonitost je buď dílem náhody, nebo výsledkem inteligentního
plánu.
3. Nejde o náhodu, protože méně (žádná zákonitost) nemůže způsobit více
(zákonitost).
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4. Proto je svět výsledkem inteligentního plánu.
5. Cílevědomý plán dokáže vytvořit pouze někdo, kdo myslí – autor.
6. Proto je svět dílem inteligentního autora.
Otázka: No a co když zákonitosti, které řídí náš život, jsou jen výplodem naší mysli? I když
absolutně chaoticky a bez jakékoli zákonitosti myslet nedokážeme; co když právě toto je
ta skutečná realita?
Odpověď: Naše mysl je jediný prostředek, pomocí kterého můžeme poznávat realitu. Jiný
přístup k realitě nemáme. Když se naše mysl ztotožní s tím, že něco neexistuje, potom
nemůžeme pokračovat dále a říci, že v realitě by to přece jen mohlo existovat. Potom
bychom si vlastně mysleli, že to, co tvrdíme, si nemůžeme myslet.
Kalámský argument
Arabské slovo kalám doslova znamená „řeč“; zde však označuje jistý druh filozofické
teologie, jejímž obsahem jsou důkazy, že svět nemůže být nekonečně starý, a proto
musel být stvořený Bohem. Tento typ důkazu se těší velké oblibě u křesťanů i muslimů.
Má jednoduchou a přímočarou formu.
1. Vše, co začne existovat, má příčinu své existence.
2. Svět začal existovat.
3. Proto má svět příčinu své existence.
Všimněme si první premisy. (Většina lidí ji pokládá nejen za pravdu, ale za celkem
zřejmou a očividnou pravdu.)
Je druhá premisa pravdivá? Začal svět, tedy všechny věci ohraničené časem a
prostorem, opravdu existovat? Nedávno tento předpoklad silně podpořily i přírodní vědy
– takzvanou teorií Velkého třesku. V její prospěch ale mluví i argumenty z oblasti filozofie.
Může být nekonečná úloha někdy konečná? A jestliže dosáhnutí určitého cíle musí
předcházet nekonečné množství kroků, dá se tohoto cíle vůbec dosáhnout? Samozřejmě,
že ne – dokonce ani v nekonečnu. Jestliže je nekonečnost bez konce i tyto kroky jsou bez
konce. Jinými slovy, k žádnému konci se nikdy nedospěje. Úloha by se totiž nedokončila
– a ani by nemohla skončit.
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Jestliže svět vždy byl, pak je nekonečně starý. Jestliže je nekonečně starý, pak
(řekněme) před dnešním dnem muselo uplynout nekonečné množství času. Aby nastal
dnešní den, musí se završit nekonečný počet dní – jeden den, následující za druhým;
kousek času přidaný k tomu, který už proběhl před ním. Dostali jsem se ke stejnému
problému, jakým byl i problém nekonečné úlohy.
Ontologický argument (ontologie – věda o podstatě bytí; pozn. překl.)
Autorem ontologického argumentu je Anselm z Canterbury (1033 – 1109). Po prvním
poslechu je pro většinu lidí lákavé pustit tento argument z hlavy jako zajímavý rébus, ale
významní myslitelé všech časů včetně naší doby ho začali obhajovat. Jde totiž o
nejintenzivnější filozofický důkaz Boží existence, který nemá své místo v lidové
pobožnosti, ale spíše v učebnicích a odborných časopisech. Zařazujeme ho sem
s minimálním komentářem ne proto, že bychom si mysleli, že je přesvědčivý a
nevyvratitelný, ale v zájmu úplnosti argumentů.
1. Pro věc je více, když existuje v mysli i v realitě, než jen pouze v mysli.
2. Bůh představuje „toho, nad kterého nelze myslet nic více“.
3. Předpokládejme, že Bůh existuje v mysli, ale ne v realitě.
4. Potom bychom nikoho většího než Bůh nemohli myslet (bytí, které má všechny
vlastnosti naší představy Boha, a navíc ještě i reálně existuje).
5. To je ale nemožné, protože Bůh je „ten, nad kterého není možné nic více myslet“.
6. Proto Bůh existuje v mysli i v realitě.
Morální argument
1. Reálný morální závazek je fakt. My jsme skutečně, pravdivě a objektivně povinni
činit dobro a vyhýbat se zlu.
2. Buď je pravdivý ateistický názor na realitu nebo „náboženský“.
3. Ateistický názor je neslučitelný s existencí morálního závazku.
4. Proto je pravdivý „náboženský“ názor na realitu.
Musí nám být zcela jasné, co tvrdí první premisa. Neznamená totiž pouze to, že okolo
nás jsou lidé, kteří konstatují, že mají určité povinnosti nebo závazky. Ani to, že mnoho
7

lidí si myslí, že jsou povinni činit pouze určité věci (například oblékat nahé), ale vyhýbat
se řekněme cizoložství již povinni nejsou. První premisa tvrdí něco víc - sice to, že nás lidi
skutečně zavazuje vážný závazek; že naše povinnosti vyplývají z reálného stavu věcí a ne
jen z našich tužeb nebo z naší nálady. Jinými slovy tvrdí, že morální hodnoty nebo
povinnosti samy o sobě – ne jen víra v morální hodnoty – jsou objektivními fakty.
V souvislosti s faktem morální povinnosti se nyní objevuje otázka. Shoduje se
ateistický obraz světa s tímto faktem? Odpověď zní: „Ne.“ Ateisti nevynechají jedinou
příležitost, aby nám nepřipomenuli, že jsme jen výsledkem náhodného pohybu hmoty,
který je slepý a lhostejný vůči jakémukoli lidskému úsilí. Tehdy je třeba je vzít za slovo a
zeptat se jich, v čem přesně je podle této jejich teorie zakořeněné morální dobro!
Morální povinnost nebo závazek může být asi těžko zakořeněný v slepém a neúčelném
pohybu hmoty.
Připusťme, že má svůj původ pouze v lidské ochotě a touze. V tom případě nemáme
žádnou morální normu, podle které by se lidská touha dala posoudit. Každá touha totiž
vyvěrá ze stejného prvotního zdroje – z necitlivé a bezúčelné materie. A co se stane
s povinností? Kdybych podle tohoto názoru řekl, že mám povinnosti nakrmit hladové,
konstatoval bych fakt, že něco chci a po něčem toužím, ale nic jiného. Vlastně bych tvrdil,
že chci, aby byli hladoví nakrmeni a že jsem rozhodnutý podle této své touhy konat. Pak
je ale třeba zároveň připustit, že ani já, ani nikdo jiný není ve skutečnosti povinný nakrmit
hladové – že fakticky nikdo nemá žádnou povinnost nebo závazek. Proto se ateistický
názor na realitu neshoduje s názorem, který uznává autentickou morální povinnost.
Argument svědomí
Tato verze morálního argumentu nepředpokládá morální objektivismus, a proto by měla
být účinnější zejména dnes, kdy je velmi populární morální subjektivismus. Hodně lidí
dnes věří v to, že neexistuje žádná všeobecně závazná povinnost a že každý se musí řídit
svým vlastním svědomím. Už jen tento samotný přístup stačí jako premisa důkazu
existence Boha.
Je pozoruhodné, že nikdo, ani ten nejdůslednější subjektivista nevěří, že by někomu
mohlo přinést dobro, kdyby svobodně a vědomě neposlouchal své vlastní svědomí. I když
svědomí radí každému člověku, aby se něčemu vyhnul nebo udělal něco zcela jiné než
ten druhý, jedna zásada platí pro každého; vždy poslouchej vlastní svědomí.
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Nyní si řekněme, odkud má svědomí takovou absolutní autoritu; autoritu, kterou
uznává jak morální subjektivista, tak i relativista. Jsou pouze čtyři možnosti: Má ji (1) od
něčeho, co je nižší než já (příroda); (2) ode mě (jednotlivec); (3) od jiných lidí (společnost);
nebo (4) od někoho, kdo je nade mnou (Bůh).
Zvažme postupně každou z těchto možností.
1. Jak mně může ovládat něco, co je nižší než já – například živočišný instinkt nebo
praktická potřeba materiálně přežít?
2. Jak mně může absolutně ovládat moje já? Jsem absolutní? Mám právo požadovat
od někoho druhého, nebo i od sebe absolutní poslušnost? A jestliže jsem se já sám
uvěznil ve vězení povinností, tak dokážu sám z něho i vyjít a zničit tak absolutní
povinnost - čili to, co jsme připustili jako naši premisu.
3. Jak mi může něco diktovat společnost? Jaké právo mají lidé stejní jako já vnucovat
mi svoje hodnoty? Vytvoří kvantita kvalitu? Změní milion lidí relativní na absolutní?
Je „společnost“ bohem?
4. Jediným původcem absolutní morální povinnosti tak zůstává něco, co je větší než
já. Morálně zavazuje moji vůli a právem ode mě požaduje úplnou poslušnost.
Každý tedy cítí, že jediným adekvátním původcem a zdrojem absolutní morální
poslušnosti, kterou by naše svědomí mělo poslouchat, je Bůh nebo něco jako Bůh.
Svědomí se dá totiž vysvětlit jen jako Boží hlas v naší duši.
Argument touhy
1. Každá přirozená touha, kterou máme vrozenou, koresponduje s reálně existujícím
objektem, který tuto touhu může uspokojit.
2. Existuje v nás vrozená a přirozená touha, kterou nemůže uspokojit žádné stvoření
na této zemi v pozemském čase.
3. Musí tedy existovat něco víc než zem, pozemský čas a stvoření, který tuto touhu
může uspokojit.
4. Toto něco lidé nazývají „Bohem“ a „věčným životem s Bohem“.
První premisa naznačuje rozdělení tužeb na dva druhy: vrozené a podmíněné
z vnějšku nebo přirozené a umělé. Přirozeně toužíme po věcech, jako jsou jídlo, pití, sex,
spánek, poznání, přátelství a krása; a přirozeně se vyhýbáme věcem jako hlad, osamělost,
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ignorace a ošklivost. Toužíme (nemáme to ale vrozené) i po věcech, jako vlastnit
sportovní auto, mít europoslanecký plat, létat vzduchem jako Superman, cestovat do
Alenčiny země za zrcadlem, nebo aby můj tým hrál ve finále Ligy mistrů.
Mezi těmito dvěma druhy tužeb je rozdíl. V případě umělých tužeb například
neříkáme, jestli se dají uspokojit, nebo ne, tak jako u vrozených. Neexistuje například
slovo bezsupermanství, na rozdíl například od slova nespavost. Důležitější ale je, že
vrozená touha pochází z našeho nitra, z naší přirozenosti, zatímco umělá má svůj původ
z vnějšku – ve společnosti, v reklamě nebo ve fikci. Přirozené touhy se vyskytují u všech
stejně, umělé jsou ale u každého člověka jiné.
Existence umělých tužeb nevyhnutelně neznamená, že existuje i vytoužený objekt.
Některé existují, jiné ne. Sportovní auta existují; Alenčina země zázraků ne.
Existence vrozených, tedy přirozených tužeb ale vždy znamená, že objekt touhy
existuje. Ještě se nikdy nestalo, že by někdo měl vrozenou touhu po něčem, co
neexistuje.
Druhá premisa vyžaduje jen poctivé a upřímné prozkoumání vlastního nitra. Jestliže
to někdo odmítne a řekne: „Mně k dokonalému štěstí úplně stačí hrát si v písku, mít
sporťák, hodně peněz, sex, moc …“, můžeme se ho jen zeptat: „Opravdu jsi šťastný?“ Na
takového člověka můžeme apelovat, nemůžeme ho ale do ničeho nutit. Můžeme se před
ním zmínit o téměř univerzálním svědectví lidských dějin, zachyceném ve vzácných
literárních dílech. I ateista Jean-Paul Sartre připouští, že „nastane čas, kdy se někdo zeptá,
ať už o Shakespearovi nebo o Beethovenovi: „A to má být všechno?“
C. S. Lewis, který tento argument často používá, ho zároveň i výstižně shrnuje:
„Boží stvoření se nerodí s touhami, pro které by neexistovalo uspokojení. Dítě cítí hlad
– a existuje pro něho jídlo. Káčátko chce plavat – a je tu voda. Lidé cítí sexuální touhu – a
hleďme, existuje sex. Jestliže v sobě objevím hlubokou touhu, kterou nedokáže uspokojit
žádná zkušenost v tomto světě, nejpravděpodobnější vysvětlení je, že jsem byl stvořen
pro jiný svět.“ (C. S. Lewis, Rozhovory o (ne)obyčejném křesťanství, kap. 20).
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KAVÁRNA
SHROMÁŽDĚNÍ

neděle 30. dubna po shromáždění

neděle 930 h, knihovna V. Čtvrtka,
Denisova 400, Jičín

VELIKONOČNÍ
SLAVNOST

SKUPINKY

Uskuteční se jako obvykle na Velikonoční
neděli 16. dubna od 11 h v penzionu U
Pospíšilů v Nové Vsi nad Popelkou.
Tuto neděli shromáždění v knihovně
nebude.

středa 19 h u Smolíkových
čtvrtek 1930 h u Kloučkových

STARŠOVSTVO
30. dubna, 14 h u Smolíkových

MLÁDEŽ
pátek 18 h – obvyklé místo

POČET ČLENŮ
34 dospělých
7 nezletilých
13 dětí
Anežka Rýglová dosáhla plnoletosti a
stala se dospělým členem sboru.

www.upospisilu.cz

PŘESPÁVAČKA MLÁDEŽE
V příštím čísle najdete vyprávění o

BRIGÁDA – BR. LHOTA

mládežnické

30

Bude v neděli 23. dubna od 13 h.
Přijďte přiložit ruku k dílu. Potom
opékání buřtů.

přespávačce,

která

proběhla o víkendu 25. – 26. března
v Jičíně.

KONTAKTY
Křesťanské společenství Jičín
webové stránky: www.ksj.cz
https://www.facebook.com/ksjicin

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz

SBOROVÝ FACEBOOK
https://www.facebook.com/ksjicin
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