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Čo je to, čo ľudia potláčajú? Potláčajú to, čo je možné vedieť o Bohu. A presne to je tu
napísané: Je im to zjavné, pretože im to Boh zjavil. Toto nie je žiadna náhoda. Boh vyvinul
jasné úsilie, aby sa dal spoznať.
Inými slovami, keď sa človek pozrie na ľudskú očnú buľvu, že by nemohla fungovať,
keby ste z nej odstránili akúkoľvek časť, a potom sa otočí a povie "To sa tak vyvinulo.", Boh
hovorí: "Človeče, si blázon." Keď vidí letieť vtáka, myslia si "Hmm, to sa muselo takto vyvinúť."
Včera som šoféroval a všimol som si jednu z tých obrovských C5-iek (lietadlo). A
predstavil som si, aké by to bolo, keby som mal v aute Spurgeona. A šli by sme asi tak 110 km/
hod. po diaľnici, (pričom on by bol touto rýchlosťou pravdepodobne vydesený) a pozreli by sme
sa hore, a ako som tam videl vrtuľník tu, C5-ku tam, premýšľal som, ako by sa to javilo niekomu
z pred 100 rokov. A viete si predstaviť, keby sme zrazu vzkriesili Spurgeona, a ja by som
povedal, “Ach áno, tá C5-ka tam hore? Tá vec sa tak vyvinula. Vieš, došlo k veľkému výbuchu a
tá vec sa tam skrátka vyskytla"
Ale, pochopte, toto robia ľudia - pozrú sa na vtáka ako letí, alebo na oko, ktoré vidí, na
komplexnosť bunky, ktorú v súčasnosti objavujú, len o procesoch vo vnútri jadra bunky dnes
vieme, že sú tak komplexné, že nad tým rozum zastáva.
A pozrite - sami môžete ísť na YouTube a trocha to tam preskúmať a nájdete nejaké
animované verzie, ktoré pochádzajú priamo z niektorých týchto fakúlt a univerzít. Je to skrátka,
je to ohromujúce, RNA a DNA, a všetko to, čo sa odohráva v bunke.
Niektorí z vás ste možno videli film "Expelled" s Benom Steinom, ktorý teraz vyšiel, on
sa jedného z tých ľudí opýtal "Ak bola bunka v čase Darwina cadillacom," (inými slovami, ak
ľudské chápanie jej komplexnosti bolo na úrovni cadillacu) "aké je naše chápanie jej
komplexnosti dnes?" A on povedal "Galaxia." Taká komplexná bunka je.
Viete, čo robí človek? Pozrite sa, čo hovorí Rimanom 1:19: "Pretože to, čo sa môže
vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil. Lebo jeho, len zmyslom duše pochopiteľné
neviditeľnosti..." - inými slovami, atribúty, čo je to atribút? Je to charakteristika. Tieto atribúty sú
neviditeľné, ale Boh niečo tak naprojektoval, aby tieto atribúty zjavil. Čo naprojektoval? Čo

urobil, aby človeku ukázal, kým On je? "vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž
jeho večnú moc a jeho Božstvo..." Vy ste sa divili, že ako sme sa v tomto celom dostali k
stvoreniu? Bratia a sestry, poviem vám niečo: je to v samotnom stvorení, v ktorom sa Boh
zjavuje. A človek povie... verili by ste tomu?
Tí muži a ženy, ktorí pracujú v lekárstve, ktorí sú na univerzitách, títo ľudia majú IQ, z
ktorého sa mi točí hlava,
ale čo tu Pavol hovorí? "Hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami." Videli ste ten
Steinov film? Tu sú tí, viete, títo ľudia sú tak intelektuálni, a potom sa ich Stein opýta "Ako to
celé začalo?" "No, ja-ja-ja..." Skrátka sa len potkýnajú o vlastný jazyk! “Ja-ja si myslím, že sa
možno vyvinuli na zadnej strane kryštálov, ja si myslím, uhm, že to boli mimozemšťania." Je to
skrátka úplne neuveriteľné! Títo ľudia sú tak sofistikovaní, sú tak intelektuálni, sú tak znalí, majú
IQ, ktoré prerážajú strechu, ale keď príde na otázku "Ako to začalo?", tak samotný "pán
Ateista", Richard Dawkins- -poznáte ho?- vyzerá ako úplný idiot. Vyzerá ako úplný idiot, keď sa
ho Stein opýta "Ako to celé začalo?" Viete, čo si uvedomil? Uvedomil si, že je to celé tak
sofistikované, že to muselo vyžadovať istú inteligenciu, nejaký druh vyššieho poznania, že tam
musel byť tvorca. A viete, čo urobí? Domnieva sa, že to prišlo z inej planéty. Neuveriteľné!
Chcete vidieť týchto ľudí skrátka len koktať? Tu to je, ľudia.
A viete čo? Stein sa ho spýtal, "Čo keď prídete na koniec a zistíte, že Boh existuje?
Viete, čo povedal? Povedal "Asi by som sa Ho opýtal, prečo sa tak veľmi snažil ukryť." To je
ono. Inými slovami "Hľadal som, hľadal som, hľadal som, ale nevidel som Ťa." A Boh
hovorí "pán Dawkins, dôkazy o Mne sú úplne všade." "Váš problém je ten, že ste potlačili
pravdu." Pretože keď viera v existenciu stvoriteľa je oveľa rozumnejšia ako ich bláznivé
riešenia, oni skrátka NEBUDÚ veriť, že by Boh mohol existovať. Prečo? Pretože Ho nenávidia.
Vášnivo Boha nenávidia, a presne to hovorí Rimanom 8:7: "nepriateľstvo naproti Bohu." Oni
potláčajú pravdu- a tu je to napísané: "Lebo... vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach,
totiž jeho večnú moc a jeho Božstvo, aby boli bez výhovorky." Boh sa jedného dňa pozrie na
Dawkinsa a povie: "Si bez výhovorky. Pozeral si sa na stvorenie a vedel si, že musí mať tvorcu,
no prišiel si miesto toho so stupídnou myšlienkou o mimozemšťanoch."
"Pretože poznajúc Boha neoslavovali ho ako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo
svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa
bláznami..." A tu to je: "a zamenili slávu..." Poviem vám toto: keď je napísané, že ľudia, my
všetci, sme zhrešili a postrádame slávy Božej, znamená to presne toto. Vo všetkom, čo bolo
stvorené, sú Jeho Božie atribúty jednoducho viditeľné. Ale človek to potláča. Nie, neukazujte mi
to! Nechcem to vidieť. Potláča to. A zamieňa slávu. To je zločin človeka.

Vy poviete "Čo je ten najhorší mysliteľný hriech?" Viete, čo nám povedia humanistickí,
na človeka zameraní americkí muži a ženy? Keby ste prešli zhora nadol touto ulicou a urobili by
ste prieskum: "Povedzte nám, čo je ten najväčší zločin?" Vražda. Viete, prečo povedia vražda?
Pretože stredobodom celého ich života sú oni sami. V ich vnímaní sú oni veľkí a Boh je malý. A
keďže v ich vnímaní je človek veľký a Boh malý, v ich vnímaní je najväčším zločinom zločin
proti človeku.
Ale to, čo hovorí Pavol, je "Moment, keď ja chcem definovať hriech, ja ani nespomínam
zločiny proti človeku! Keď hovorím o hriechu a o skutočnosti, že všetci ľudia zhrešili..." Pavol
hovorí, "tak chcem, aby ste videli, že jadrom celej veci je Božia sláva." Ľudia zamenili túto
slávu. Chcete hovoriť o stvorení?
Poviem vám niečo, Biblia je plná, ani vám neviem povedať, pretože som to nepočítal,
koľkokrát nám Biblia hovorí o tom, že Boh je Ten, ktorý stvoril nebesia i zem. Znova a znova a
znova a znova. Biblia sa k nám vracia s touto realitou.
V Rimanom 1:25 je napísané "ktorí premenili pravdu Božiu na lož", v Rimanom 1:28 je,
že "neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti." Hriech je o podceňovaní
Boha. O nevere voči Nemu, o nechcení Jeho. O tom, že Ho nechceme ako stred našich životov.
Stvorenie do tohto presne zapadá, pretože je to stvorenie, ktoré nám ukazuje Jeho slávu, a
ktoré spôsobuje, že je človek bez výhovorky.
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