Marek Wagner – Jak se vyznat v informacích dnešní doby

přepis kázání z 10.6.2017

Žijeme v době internetu, jsme zavaleni informacemi. Které jsou však pravdivé? Na internet si každý umisťuje
informace, jaké chce. I nepravdivé. Např. existuje skupina lidí, kteří propagují myšlenku, že Země je placatá. Svou
teorii potvrzují řadou „důkazů“, dokonce se opírají o Biblické verše. Tato skupina má velký ohlas. Sympatie teorii
projevil i jeden známý americký zpěvák, možná z recese, možná tomu věří. Tím strhl lavinu těch, kteří se k teorii
přidali. Další skupina šíří názor, že Američané nepřistáli na Měsíci, jiní tvrdí, že dopravní letadla sypou na lidi prášek,
pomocí kterého je mnoho Američané ovládat. Všechny zprávy mají něco společného - reagují na nějakou
významnou světovou událost. Tvrdí :




někdo nám neříká pravdu
vládci světa jsou tajné uskupení, které tahá za nitky
jsou to „oni“, kteří nás ovládají a neříkají pravdu

To, co je na první pohled logické, také logické je. Zjednoduší se fakta, překroutí fyzikální zákony. Řada lidí těmto
zprávám věří.
Podle jednoho amerického průzkumu bylo vypuštěno po amerických volbách 20 pravdivých zpráv a 20 lživých. Lidé
reagovali více na lživé.
Existují i skupiny lidí, kteří vymýšlí lživé, ale zájem přitahující zprávy, protože při vysoké sledovanosti mají zisk.
Jaký efekt mají zprávy na lidi:



lidé věří, že jim všichni lžou
lidé si říkají – já jsem je prokoukl, mně nepopráškují

Lidé se bojí a to vyvolává nemoci. Řídí se „zaručenými“ radami a poškozují si zdraví. Tyto zprávy také rozvíjí rasovou
nesnášenlivost.
Jak rozpoznat pravdivé zprávy od nepravdivých?
Musí být opatrní. Nemáme šanci si pravdivost ověřit. Musíme zkoumat více zdrojů a hlavně nenechat se zlákat
pěkným obrázkem, poutavým videem.
Svůj život vkládáme do rukou Božích. On nás chrání, On nás vede, On rozhodne o našem odchodu z tohoto světa, a
potom spočineme v Jeho náruči. Nebuďme pověrčiví.
Platí „čím méně tomu rozumím, tím lákavěji to vypadá“. Snadno podlehneme bludům, protože jsou okázalé a hlasité.
Jak se zachovat:
1. rozum – logickým uvažováním dojdeme k nějakému svému názoru na věc. Ale každý uvažuje jinak.
Řím 1, 19.-22.
19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí
o jeho díle, takže nemají výmluvu.
21 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do
marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
22 Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
Používejme rozum k rozlišování věcí, je naším právem, naší devizou.
Žalm 119
2. zkušenost – lžička ve sklenici vody vypadá jako zlomená. Zkušenost mi ale říká, že není.
Zkušenost je individuální a mnohdy nemusí zdánlivě platit – děda kouřil do 95 let, zkušenost mi tedy říká, že
kouřit je zdravé.

Soudců 6, 1.-15.
1 Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na
sedm let do rukou Midjánců.
2 Ruka Midjánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midjánci úkryty na horách, v soutěskách,
v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích.
3 Sotvaže Izrael zasel, přitáhli Midjánci s Amálekem a syny východu a přepadali jej.
4 Položili se proti nim a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci ani
býka ani osla.
5 Přitáhli vždy se svými stády a stany; přihnali se jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno
spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili.
6 Izrael byl od Midjánců úplně zbídačen. I úpěli Izraelci k Hospodinu.
7 Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midjáncům,
8 poslal k nim proroka, aby jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl
jsem vás z domu otroctví.
9 Vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů. Vypudil jsem je před vámi a jejich
zemi jsem dal vám.
10 Řekl jsem vám: Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebojte se bohů Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Ale vy jste
mě neuposlechli."
11 I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Jóašovi
Abíezerskému; jeho syn Gedeón mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midjánci.
12 Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: "Hospodin s tebou, udatný bohatýre!"
13 Gedeón mu odpověděl: "Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde
jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali: »Což nás Hospodin
nevyvedl z Egypta?« Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midjánců."
Soudců 6
14 Hospodin se k němu obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midjánců. Hle, já tě
posílám."
15 On mu však namítl: "Dovol prosím, Panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v
Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější."
3. Zjevení – Bůh promlouvá různými způsoby – Bible, dobré knihy, dobří lidé, příběhy, příroda, přímo např.
pomocí mého přesvědčení, že nemám něco dělat. Jen díky zjevení víme o Ježíši Kristu.
Židům – „Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil.“ – i u Gedeona se k němu vlomí anděl a rozboří to, co mu říkal rozum
a zkušenost.

Soudců 6, 36.-40.
36 Potom Gedeón prosil Boha: "Chceš mou rukou vysvobodit Izraele, jak jsi prohlásil?
37 Hle, rozprostírám na humně ovčí rouno. Bude-li rosa jenom na rouně a všude po zemi bude sucho, poznám, že
mou rukou vysvobodíš Izraele, jak jsi řekl."
38 Tak se také stalo. Nazítří za časného jitra rouno vyždímal a vytlačil z něho plný koflík rosy.
39 Gedeón dále prosil Boha: "Nechť proti mně nevzplane tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rád bych to s
rounem zkusil ještě jednou. Kéž je jenom rouno suché a všude po zemi rosa!"
40 A Bůh to tak té noci učinil. Jenom rouno bylo suché, zatímco všude po zemi byla rosa.

Se zjevením je problém – jak odlišit hlas svůj a svého srdce od hlasu Boha? Rozumným vyvážením všech tří způsobů –
rozum + zkušenost + zjevení.

Nepovyšujme svůj rozum nad ostatní, musím být schopen nechat se přesvědčit o něčem jiném.
Zkušenost je dobrá, ale nesmím ignorovat jiné názory. Nevěřme tomu, co nemáme ověřeno zkušeností.
Jan 11,47.-dále
Luk 16,31.
Jan 14,6.
Skut 4 – „v nikom jiném není spása….“

