
Soubor: citace-gn.tex:

(umístění: Gn 1)
Když se pokouším vypátrat původ přesvědčení, že svět
má řád, zdá se, že ho nacházím v základní teorii, staré
dva až tři tisíce let, kterou v západním světě jako první
vyhlásili staří Hebrejové, a sice, že svět je řízen jediným
Bohem a není produktem rozmarů mnoha bohů, z nichž
každý vládne ve své oblasti podle svých vlastních zákonů.
Tento monoteistický pohled se jeví jako historický základ
moderní vědy.

Melvin Calvin

(umístění: Gn 2)
Idea, že Bůh stvořil Vesmír, je dnes mnohem respektova-
nější hypotézou, než kdykoliv v uplynulých stu letech.

Frederick Burnham

(umístění: Gn 3)
Není pravdivá ta filozofie, která nedokáže vysvětlit jak
lidskou vznešenost, tak i jeho ubohost.

Blaise Pascal

(umístění: Gn 9)
Musíme si Noema pamatovat jakožto hříšníka kvůli je-
dinénocivopilosti?Nemělibychomsiho radějipřipomínat
jako 120 let věrného Božího služebníka?

C.S. Lewis

(umístění: Gn 12)
Druhé nejnebezpečnější místo na světě je Boží vůle. To
první je mimo ni.

Ronnie Stevens

(umístění: Gn 16)
Než mi bylo devět, naučil jsem se základnímu kánonu
arabského života. Byl jsem to já proti svému bratrovi; já
a můj bratr proti našemu otci; moje rodina proti mým
bratrancům a klanu; můj klan proti kmenu; kmen proti
světu; a my všichni proti nevěřícím.

Leon Uris

(umístění: Gn 19)
Jestli Bůh neztrestá Ameriku, bude se muset omluvit So-
domě a Gomoře.

Billy Graham

(umístění: Gn 38)
Je těžké najít v Bibli dobrou rodinu.

Ronnie Stevens
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(umístění: Gn 41)
Ježíš Kristus zobrazen Josefem: miláček svého otce, poslán
od otce za bratřími, nevinný, prodán bratřími za cenu
otroka, a tím se stal jejich pánem, jejich spasitelem i spasi-
telem cizích i spasitelem světa; což by nebylo bývalo, nebýt
toho, že jej chtěli zahubit, prodat a zavrhnout.
V žaláři nevinný Josef mezi dvěma zločinci; Ježíš Kristus
na kříži mezi dvěma lotry. Předpovídá vysvobození pr-
vému a smrt druhému za stejných okolností. Ježíš Kristus
vysvobozuje vyvolené a zatracuje zavržené při týchž ne-
pravostech. Josef jen předpovídá; Ježíš Kristus koná. Josef
žádá toho, jenž bude vysvobozen, aby jej měl ve své paměti,
když se mu dobře povede; a ten, jejž Ježíš Kristus spasil,
žádá ho, aby se rozpomněl na něho, až přijde do království
svého.

Blaise Pascal

Soubor: citace-dt.tex:
(umístění: Dt 5)

Každá lidská společnost má možnost buď rozvíjet obrov-
skou energii, nebo se těšit ze sexuální volnosti. Je doká-
záno, že mít obojí nemůže déle než po dobu jedné generace.

J.D. Unwin

(umístění: Dt 5)
Bůh křesťanův není Bůh jako prostý původce geometric-
kých pravd a přírodního řádu; toť mínění pohanů a epi-
kurejců. Není ani Bohem, jenž svou prozřetelností bdí nad
životy a statku lidskými, aby dal řadu šťastných let tomu,
kdo jej ctí; toť podíl Židův. Ale Bůh Abrahamův, Bůh Izá-
kův, Bůh Jákobův, Bůh křesťanův je Bůh lásky a útěchy,
je Bůh, jenž plní duši i srdce těm, kdo mu patří. Je Bůh,
jenž jim dává vnitřně cítit jejich bídu i svoje nekonečné
milosrdenství, jenž se spojuje s hlubinou jejich duše, jenž
ji naplňuje pokorou, radostí, důvěrou, láskou, jenž činí je
neschopnými jiného cíle než je on sám.

Blaise Pascal

(umístění: Dt 6)
Existují pouze dvě základní lásky: láska k Bohu, při níž
zapomínáme sami na sebe, a láska k sobě samému, při níž
zapomínáme na Boha.

Augustin

Soubor: citace-1kr.tex:
(umístění: 1 Kr 18)

Čím to, že kulhavý člověk nás nerozčiluje, a kulhavý duch
násrozčiluje?To jetím, žekulhavýčlověkuznává, žejdeme
zpříma, ale kulhavý duch říká, že kulháme my; kdyby toho
nebylo, litovali bychom ho a nehněvali bychom se na něj.

Blaise Pascal
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(umístění: 1 Kr 12)
Ustanoven knězem, kdo jím chce být, jako za Jeroboáma.
Je to něco hrozného, když se nám předkládá kázeň dnešní
církve jako tak dobrá, že se dopouštíme zločinu, chceme-li
ji změnit. Dříve bývala dobrá neomylně a je známo, že ji
bylo možno změnit bez hříchu; a nyní takovou, jaká je,
nebude možné přát si změnit! Bylo dovoleno měnit zvyk,
aby kněží voleni byli jenom tak obezřetně, že takřka ani
nebylo takových, kteří by toho byli hodni; a nebude dovo-
leno stěžovat si na zvyk, který jich činí tolik nehodných!

Blaise Pascal

Soubor: citace-2par.tex:

(umístění: 2Par 7)
Obrat politické pozornosti ke konkrétnímu člověku vidím
jako cosi podstatně hlubšího než jen obrat k obvyklým
mechanismům západní (anebo chcete-li buržoazní) de-
mokracie. A jestli jsem si ještě v roce 1968 myslel, že se náš
problém vyřeší založením nějaké opoziční strany, které
bude umožněno veřejně soutěžit o moc se stranou dosud
vládnoucí, pak už dávno vím, že tak snadno to vskutku
nepůjde a že žádná opoziční strana sama osobě — tak jako
žádný nový volební zákon sám o sobě — nemůže garanto-
vat společnosti, že se nestane brzy obětí nějakého nového
znásilnění. Taková garance asi není záležitostí nějakých
„suchých“ organizačních opatření; v nich lze asi stěží hle-
dat toho Boha, který nás už jedině může zachránit.

Václav Havel

Soubor: citace-ez.tex:
(umístění: Ez 16)

Všichnipohanévypravovalizléo Izraeli, aprorok[Ezechiel]
také: a není pravda, že Izraelité měli právo mu říct: Mlu-
víš jako pohané, ale v tom je právě jeho největší síla, že
pohané mluví jako on.

Blaise Pascal

Soubor: citace-jb.tex:

(umístění: Jb 3)
Život je hrozná černá studna
a hloubku pozná, kdo je u dna.

Jiří Suchý

Soubor: citace-iz.tex:

Soubor: citace-jer.tex:

(umístění: Jer 17)
Jak plané je srdce lidské a co v něm kalu!

Blaise Pascal
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Soubor: citace-z.tex:
(umístění: Ž 2)

Darwinova definice homologie odrážela mezi evolucio-
nisty velice rozšířený názor, že existuje zásadní vztah mezi
ontogenezí a fylogenezí — tj. mezi zárodečným vývojem
a evoluční historií. V prvních letech byla tato představa
formulována v tak zvaném biogenetickém zákoně Ernsta
Haeckela: „Ontogeneze opakuje fylogenezi.“ To, že embrya
skutečně kopírují dospělé předchozí formy — například že
lidé procházejí rybím a plazím stadiem — nikdy nebylo
podepřeno důkazy a embryologové to zdrženlivě odmítli.
Nicméně tato představa byla teoreticky tak líbivá, že se ji
celé generace studentů učily jako fakt. Gould si vzpomíná,
jak ho tyto poučku učili ve škole, padesát let poté, co ji
věda odmítla.

Philip E. Johnson

(umístění: Ž 8)
Tato překrásná soustava Slunce, planet a komet mohla
vzejít jedině z úradku a vlády inteligentní a mocné Bytosti.

Isaak Newton
(umístění: Ž 14)

Protože lidé nedovedli léčit smrt, bídu, nevědomost, roz-
hodli se, aby se učinili šťastnými, že na to nebudou myslet.

Blaise Pascal
(umístění: Ž 16)

Probuzení není něco, co by nám dodalo další energii pro
pouť po cestě formálního náboženství, abychom se lépe
chovali a Bůh nám více požehnal. Probuzení nás nese
duchovní cestou a uvádí nás do Boží přítomnosti. Tam je
hlad našich duší utišen.

Larry Crabb

(umístění: Ž 19)
Matematické zákony, které věda hledá, vydal Bůh, stejně
jako král vyhlašuje zákony ve své říši.

René Descartes
(umístění: Ž 53)

Je absurdní, když si evolucionista stěžuje, že je nemysli-
telné, aby nemyslitelný Bůh stvořil všechno z ničeho, a pak
předstírá, že je myslitelnější, že nic se stalo vším samo od
sebe.

G.K.Chesterton
(umístění: Ž 119)

Přírodní zákony nevedou ke vzniku jevů. Jdou podmí-
něné: Říkají nám, jak tyto jevy musejí vypadat, když jsou
vyvolány, ale samy o sobě nemají žádnou moc cokoli vy-
volávat. Přírodní zákon nám říká: „Jestliže A, pak B“, ale
nemá moc způsobit, aby k A došlo.

C.S.Lewis

Soubor: citace-pr.tex:

(umístění: Př 1)
Musíme dbát na to, abychom ze zkušenosti vytěžili jen
tu moudrost, která v ní je, a ne více. Jinak bychom byli
podobni kočce, která se usadila na rozpálené plotně. Už
si nikdy nesedne na rozpálenou plotnu, to je správné.
Jenomže ona si už nikdy nesedne ani na studenou.

Mark Twain
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(umístění: Př 27)
Chcete, aby se o vás dobře smýšlelo? Nemluvte o sobě.

Blaise Pascal

Soubor: citace-kaz.tex:
(umístění: Kaz 2)

Šalomoun a Job nejlépe poznali bídu člověka a nejlépe o ní
mluvili: jeden nejšťastnější a druhý nejnešťastnější; jeden
znal marnost rozkoší, druhý pravdu běd.

Blaise Pascal
(umístění: Kaz 12)

Vědění o věcech vnějších nepotěší mne v nevědomosti
mravní ve chvíli sklíčenosti; ale poznání mravní mne bude
vždycky těšit v nevědomosti věcí vnějších.

Blaise Pascal

Soubor: citace-mt.tex:
(umístění: Mt 5)

Křesťanství je zvláštní. Přikazuje člověku, aby poznal, jak
je nízký, hanebný, a přikazuje mu, aby se snažil podobat se
Bohu. Bez takové protiváhy toto povyšování by jej učinilo
hrozně nicotným, neb ono ponižování by jej učinilo strašně
opovrženým.

Blaise Pascal
(umístění: Mt 6)

Druhořadých věcí nedosáhneme tím, že je prohlásíme
za prvořadé. Druhořadých věcí dosáhneme pouze tehdy,
budou-li na prvním místě věci první.

C. S. Lewis
(umístění: Mt 7)

Ženeme se bezstarostně do propasti, když jsme si dali něco
před sebe, abychom ji neviděli.

Blaise Pascal
(umístění: Mt 26)

Ježíš Kristus.
Vzdálil jsem se od něho; unikal jsem mu, zříkal se ho,
ukřižoval jsem jej.
Kéž se od něho už nikdy nevzdálím!

Blaise Pascal

Soubor: citace-lk.tex:
(umístění: Lk 5)

Jsou jen dvojí lidé: Jedni spravedliví, kteří si myslí, že jsou
hříšníci; druzí hříšníci, kteří si myslí, že jsou spravedliví.

Blaise Pascal
(umístění: Lk 22)

Modlete se, abyste nevešli v pokušení. Je nebezpečné být
v pokušení; a kdo jsou v pokušení, jsou v něm proto, že se
nemodlí.

Blaise Pascal
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Soubor: citace-jn.tex:

(umístění: J 1)
Kdyby nebylo temnosti, člověk by necítil svou porušenost;
kdyby nebylo světla, člověk by nečekal lék. Takto je nejen
spravedlivé, ale i užitečné pro nás, že Bůh je dílem skryt
a dílem odkryt, neboť člověku je stejně nebezpečné znát
Boha a neznat svou bídu, i znát svoji bídu a neznat Boha.

Blaise Pascal
(umístění: Jn 1)

Hypotéza, že přírodní výběr má takový stupeň tvořivé
moci, jaký vyžaduje darwinistická teorie, zůstává bez
podpůrných empirických důkazů.

Philip E. Johnson
(umístění: Jn 12)

Zázraky nejsou k obrácení, ale k odsouzení.
Blaise Pascal

Soubor: citace-sk.tex:
(umístění: Sk 1)

Dějiny církve mají být vlastně nazvány dějinami pravdy.
Blaise Pascal

(umístění: Sk 3)
Myslím, že je třeba osobního probuzení. Ne další týdny
zvláštních shromáždění s dynamickými řečníky. Ne čas
očistných vyznání, kdy jsme svědky mnoha citových vý-
levů a minima skutečného pokání. Neukázněných pokusů
pěstovat nějakou dobu svaté návyky, abychom zjistili, zda
jsou k něčemu dobré. Je třeba skutečného, hlubokého, osob-
ního probuzení, je třeba, aby po temných nocích zlome-
nosti a hlubokého pokání přišly od Pána časy rozvlažení.

Larry Crabb
(umístění: Sk 6)

Křesťané stáli za vznikem Červeného kříže, prvních do-
movů a hospiců pro sirotky, za zrušením otroctví, emanci-
pací žen, charitou obecně, gramotností a veřejným vzdě-
láním, tradicí obecného a občanského práva, zakládáním
moderních univerzit atd. atd.

A.J.Schmidt

Soubor: citace-rm.tex:
(umístění: Ř 1)

Lidé pohrdají náboženstvím; nenávidí je a mají strach,
aby nebylo pravé. Aby se to vyléčilo, je třeba nejdřív uká-
zat, že náboženství není proti rozumu; je ctihodné, vzbudit
k němu úctu; potom je učinit milým; vnuknout dobrým
touhu, aby bylo pravé; a ukázat pak, že je pravé.
Ctihodné, protože dobře poznalo člověka. Laskavé, pro-
tože slibuje dobro.

Blaise Pascal

Soubor: citace-kol.tex:
(umístění: Kol 2)

Nemohu odpustit Descartovi; byl by se v celé své filozofii
velmi rád obešel bez Boha; přece však nemohl jinak nežli že
mu přiřkl onu šňupku, kterou byl svět uveden do pohybu;
potom se už o Boha nestará.

Blaise Pascal
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(umístění: Kol 2)
Odpověď na špatnou filosofii není žádná filozofie, nýbrž
dobrá filozofie.

C.S.Lewis

Soubor: citace-1tm.tex:
(umístění: 1 Tm 1)

Jediný předmět Písma je láska.
Blaise Pascal

Soubor: citace-1jn.tex:

(umístění: 1 J 5)
Největší hřích je hřích obhajovat.

Blaise Pascal

Soubor: citace-zd.tex:
(umístění: Žd 13)

Kéž mne Bůh nikdy neopustí!
Blaise Pascal ( poslední slova)

Soubor: citace-zj.tex:

(umístění: Zj 1)
Kdyby se Bůh nikdy nebyl projevil, toto věčné nezjevování
bylo by dvojsmyslné a mohlo by znamenat právě tak ne-
přítomnost veškerého božství, jako nehodnost lidí poznat
je; ale tím, že se zjevuje někdy a ne vždycky, odstraňuje se
dvojsmyslnost. Zjeví-li se jednou, je vždycky; a tak z toho
můžeme usoudit jen to, že je jeden Bůh a že lidé ho jsou
nehodni.

Blaise Pascal
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