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Jak (ne)datovat fosilii
Vložil/a Pavel Kábrt, So, 05/17/2014 - 06:47

Pro letec
Napsal uživatel Vlasta (neověřeno) dne Ne, 05/25/2014 - 12:57.
Samozřejmě chápu.
Napsal jsem to jako svoji zkušenost na této diskuzi. Nemá to nic společného s tím, že pokud
budeš chtít, budeš diskutovat dál, i když bych napsal třeba to, že to zde cenu nemá. Určitě
má a já budu velmi rád pozorovat někoho, kdo se bude snažit na to jít zase třeba trochu
jinak.
Pokud bys chtěl přece jen poradit, tak jedné věci se vyvaruj. - pekla.
Pokud si myslíš, že to není problém, klidně na toto téma diskutuj.
Ale myslím, že už Sriberova reakce na to, jaký je Bůh, by Ti měla dát trochu představu o
tom, že toto není možné zde nějakým způsobem rozebírat, neboť to tito lidé zde nikdy
nepochopí z pohledu evolučního. Toto se může jakž takž zpracovat pouze vírou a tím, co
člověk ví o sobě samém. U Sribera toto neplatí, neboť nemá svědomí a nemůže cítit, proto
se nemá o co opřít. Ostatní jsou proti hlavně kvůli tomu, že to je pro ně nesmysl. Neví totiž
jak je hřích těžký před Bohem. Protože to, aby to člověk pochopil, musí ho usvědčit Duch
Svatý před Bohem. Asi vidíš, jak jsou důležité některé věci, na kterých staví Bůh život
křesťana a že bez těchto základů lidé, kteří hřích nepřijali a je pro ně nesmysl, nepochopí
ani to ostatní, na nichž jsou tyto skutečnosti založeny.
Ale pokud ses rozhodl do toho jít, jsem naprosto pro - kromě toho pekla - a jdi do toho a
Bůh Ti pomáhej. Neboť nevíme dne ani hodiny, kdy Kristus přijde zpět na tuto
zem. Držím Ti všechny palce, které mám. Určitě i všichni ostatní. V.S.
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