
Názory na víru a vyznání …uvažování nad Bohem

Bůh a víra
Dle mého názoru ¨bůh¨ neexistuje, ale i  tak neodebírám druhým jejich víru, která jim možná 
dodává sílu, odvahu nebo snad věří, že je ¨Bůh spasí¨. Ale podle mě, jestli ¨Bůh¨ existuje, tak proč 
nezabránil morovým ranám, 1. a 2. světové válce a dalším věcem, které by ¨Bůh¨ neměl dopustit. 
Já osobně věřím v techniku, která by nás ovšem mohla zradit nebo být zneužita. Ale zase je tu  
další věc a to, co je po smrti? Někdo si myslí, že se reinkarnuje, někdo že se dostane do ráje a 
další třeba, že se z něj stane duch. Já osobně v paranormální věci věřím a tak patřím spíše do té  
třetí skupiny.                                                                                                                                  Vlček

  
Bůh a víra
Někteří lidé věří, ale také nevěří v Boha. Bůh, kdo nebo co to je? Bůh podle některých lidí může  
být v čemkoliv, nebo je to člověk, který kouká na nás shora a kouká, jak reagujeme na určité věci,  
podměty či děje. A pak se asi nejspíš rozhoduje, jestli člověka poslat nebe nebo do pekla. Víra lidé 
v něco nebo někoho věří, asi nejspíš kvůli  tomu, že jim asi pomůže. V jejich životě a poté co  
zemřou, budou asi žít posmrtným životem, který budou žít na věky věků. Ale když budete v nebi 
do navěky věků,  tak tam bude za chvíli  plno anebo tam berou lidi,  kteří  vůbec nic špatného 
neudělali.                                                                                                                                      Petřík

  

Bůh a víra 
Co nebo kdo je to Bůh? Je to něco nadpřirozeného, v co člověk věřil po několik miliónů let, ať to 
mělo podobu zvířete, člověka či sami přírody. Dodávalo to lidem naději či ne? Je Bůh špatný či 
ne? Podle věřících jejich Pán netrestá. Je to pravda? Vezmeme si příklad z 2.světové války, když 
židi umírali v koncentračních táborech, ale nedávali vinu svému Pánovi,ale asi byli rádi, že Pán je 
vzal k sobě, aby nemuseli dál snášet to utrpení. Proč člověk přestal věřit? Řekl si, že to nemá cenu 
nebo začal věřit sám sobě?                                                                                                      Vaiglová


