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Sriber
Napsal uživatel Oldřich (neověřeno) dne Pá, 11/09/2012 - 20:41.
"Já se nevykrucuju. Tvrzení "Hmota začala uvažovat a za miliony let se vyvinula až v
člověka 21.století" je prostě blbost..."
"Podle současného vědeckého paradigmatu, nebo podle tvé interpretace současného
vědeckého paradigmatu?"
Neni to blbost. Je to blbost paradoxně pouze z pozice kristovce, protože podobně jako Ježíš
v evoluci nevěří, nikoliv pro člověka v pozici redukcionalistického, naturalistického ateisty.
Každý život je stvořen z hmoty (mnoha druhů hmoty). Asi se schodneme na tom, že
například bakterie neuvažuje, pouze reaguje na podněty z prostředí, dále například vosa už
má i jisté instinkty, ale stále pravděpodobně sama za sebe neuvažuje, ale čím vyspělejší
organismus, tím lze vysledovat vyšší prvky uvažování (delfíni, psi...)až po člověka, který je
bytostí obdařenou rozumem, vyššími city atd... Toto je vědecké paradigma (nikoliv moje,
nýbrž dnes převládající v akademických kruzích). Já sám za sebe netvrdím, že s těmito
poznatky o živočiších nesouhlasím, pouze nesouhlasím s tím, že se tzv. vyvinuly díky ET, ale
věřím, že je takto stvořil Bůh.
"Přiznám to až tehdy, pokud mi to někdo dokáže..."
Tak v tomto Tě můj milý bude muset nakopnout sám Pán Bůh. To nebude pouze na
rozumové úrovni. Ale věřím, že se tak stane, protože Pán má rád lidi, jako jsi Ty, lidi, kteří
ho podobně jako Jób často volají k soudu, kteří nad ním uvažují, ikdyž v něho (zatím) nevěří.
Jinak Ti vřele doporučuju na hopetv.cz vyhledat v archivu první dvě přednášky Kornelia
Novaka. Jsou to svědectví z jeho života. Velmi působivá.
Pokojnou noc, Sribere,
Olda

Štítky:
Ostatní, různé [1]
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