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Vložil/a Pavel Kábrt, Pá, 05/30/2014 - 14:27

nuda
Napsal uživatel Hrabě Monte Cri... dne Út, 05/09/2017 - 01:24.
Lze tedy připustit, že lidé manipulovali s Slovem Božím?
Nikoliv. Mimo chyb, přímá manipulace nedává smysl. Neb manipulace s textem má vždy
nějaký nekalý záměr. A Boží slovo v současné podobě svědčí proti všem, takže případní
manipulátoři by jistě nenechali v Bibli to, co v ní je. Protože přečasto nevyhovuje právě jim
samotným. Odpustit cizoložné ženě, nemusí být zrovna to pravé ořechové pro všelijaké
církevní přísné puritány, zejména ve středověku. Milovat bližního, odpouštět nepřátelům a
další mravní imperativy také zrovna není to, v čem by lidská společnost zrovna vynikala.
Čili opřeme-li se o Jana 12:48 : Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by
ho soudil. V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil.
Pak jsou veškeré nářky ateistů, ohledně biblických údajných úprav, směšné. Slovo, které
jest dnes bude soudit lidi. A je zcela lhostejné zda toto Boží slovo je kopie kopií. Stále
promlouvá. Nebo by snad ateistický zblblík respektoval Ježíšova slova jen proto, že by měl
ten stejný text napsaný na originálu z roku 33 n. l. s notářsky ověřeným podpisem ???
Jaký by v tom jako byl rozdíl. Jestli někdo řekne:
"Milujte jedni druhé."
a je to napsáno na kopii nebo na originálu? To je přeci úplně jedno. Pořád je to Ježíšův
(křesťanský) mravní imperativ a každý člověk by měl mít elementární schopnost poznat
dobro od zla, čili hodnotu těchto příkazů, která stojí sama o sobě, jen tím, že promlouvá, a
není dána tím, na jaké kopii z kopie je napsána.
Jediné, v co mohou evolucionisté doufat, že někdo to schválně takto zmanipuloval, protože
věděl, že buď, Bůh není a je jen evoluce a tudíž, aby krvežíznívý proces nějak zastřel, pak
zmanipuloval krutou realitu evoluce slovy plnými lásky a mravních vzorů, které jsou člověku
ku prospěchu. A nebo, že je Bůh zlý evolučník a evolucionisté, protože jsou sami zlí a lháři,
nebudou mít nic, dle čeho by mohli být souzeni.
To je ovšem velmi nepravděpodobné.
Nu a v neposlední řadě, kdyby bylo Boží slovo takto, jako ho čteme dnes, zmanipulováno,
pak by nás ani Bůh neměl dle čeho soudit, protože bychom žádný mustr od Boha neměli. A
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nebo by nás klidně mohl soudit podle toho údajně zmanipulovaného mustru, protože tak jak
je údajně "zmanipulován", tak je dosti náročný co se projevování ušlechtilých vlastností
týká. Dokonce i jedna adventistická teologická interpretace zní, že oni dva svědci ve
Zjevení:
Zj 11:3 : Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě
šedesát dní, oblečeni pytlovinou."
Je Starý a Nový zákon.
Proto věřím, že Bůh se postaral, přes všechny dějiné peripetie, aby nám Boží slovo zůstalo,
tak jak bylo zanecháno současníkům Ježíše Krista.
Ale jak říkám, Slovo Boží promlouvá samo o sobě a není dáno ani papírem, na kterém je
napsáno, ani přepisovačem, ale jen a pouze tím, co říká.
Až se tě Ježíš zeptá, proč jsi odmítal a nepříjímal Jeho slova, neboli, se tě zeptá, co jsi na
nich shledal závadného budeš jen čučet s otevřenou hubou, protože řeč bude o obsahu
textu a nikoliv o tom, z kolika kopií ten text byl opsán.
Takový argument neobstojí, protože Božímu slovu není co vytknout.

-----------------------------------------------------------Přehodnocení pekla

Štítky:
Ostatní, různé [1]

URL zdroje (přijato 01/10/2023 - 00:44):
http://old.kreacionismus.cz/node/1472#comment-201175
Odkazy:
[1] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/ostatni-ruzne
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