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Ježíš - Dárce života
Naučili nás to ve škole?
Pokud by nás někdo vysadil na pustém ostrově a na druhý den ráno bychom objevili na pláži čerstvé lidské stopy,
okamžitě bychom byli přesvědčeni, že na ostrově nejsme sami a začali bychom pátrat po původci stop. Asi by nás
nenapadlo si myslet, že se stopy na pláži objevily náhodou působením slunce větru a mořským příbojem. I když by
nikdo z nás nevěděl, jak původce stop vypadá, přesto bychom si byli jisti, že tu někdo před námi šel.
Podobné je to i s vesmírem, s naší planetou a životem na ní. Neobjevilo se to tady náhodou, ale Někdo to všechno
vytvořil a tak zanechal své stopy.
Za posledních 100 let se představy na vznik vesmíru a života na naší zemi několikrát změnily. Poslední desetiletí jsou
žáci učeni evoluční teorii, podle které život na naší planetě vznikl náhodu a postupně se sám od sebe vyvíjel
z jednodušších forem ve složitější, až se tu nakonec objevil člověk, jako nejvyšší stupeň vývoje.
Evoluční teorie ovšem pořád zůstává pouze teorií, protože zatím nikdo nepředvedl pokus, ve kterém by dokázal
vznik jednoduchého života z neživé hmoty, nebo vývojový skok.
Bible nám však představuje jinou alternativu. Ježíš Stvořitel a dárce života, designer a architekt, který myslí na každý
detail. Kupříkladu lidská kostra, či oko jsou produktem dokonalosti. Jen stěží uvěříme tomu, že to vše mohlo
vzniknout jinak, než slovem dokonalého a moudrého Stvořitele, Ježíše Krista. Na začátku Bible je velmi stručná
a stará zpráva o vzniku světa. Bible není učebnicí chemie, biologie nebo fyziky. Její poselství pro nás je především
o tom odkud a kam jdeme.
Biblické texty:
1 Mojžíšova 1. kapitola
2 verš — Země je pustá
3–5 verš — První den stvoření — světlo
6–8 verš — Druhý den stvoření — oddělení vod
9–13 verš — Třetí den stvoření — vznik souše a rostlinstva
14–19 verš — Čtvrtý den stvoření — nebeská tělesa
20–23 verš — Pátý den stvoření — ptáci a ryby
24–31 verš — Šestý den stvoření — zvířata a člověk
1 Mojžíšova 2. kapitola
1–3 verš — Sedmý den stvoření — den přestání, svátek

JEŽÍŠ ZACHRÁNCE SVĚTA
ZNÁŠ HO?

