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Vlasta
Napsal uživatel SSK dne Út, 05/09/2017 - 07:45.
Vy na to reagujete poukázáním na Bibli, kteroužto Dawkins vůbec nezmiňuje SSK.
Dawkins sice Bibli nezmiňuje explicitině, ale dost dobře to z jeho textu plyne. Ale já jsem
nereagoval na Dawkinse, nýbrž na vás. A byl jste to vy, kdo v souvislosti s tím
Dawkinsovým odstavcem začal psát o Bibli a to hned v přímé reakci na něj, když jste jej
poprvé citoval. Připomeňme si, co jste napsal. Nejdřív jste citoval Dawkinse a pak jste
pokračoval:
Tady musí člověk, který trochu něco ví o tom, jak vznikala Bible - nevěřícně kroutit hlavou,
na co všechno se Dawkins nezmůže, aby si dokázal z evoluce "vyrobit" tvůrčí proces a to
poukázáním na tu "nejnepravděpodobnější" skutečnost, se kterou se v této knížce vytasí a
chtěl by poukázat na to, že právě Bible je kniha, kde se projevuje ten jeho "tvůrčí proces".
Dawkins měl na výběr tisíce jiných knih, od Starých řeckých bájí a pověstí až po Staré české
báje a pověsti či po Ivanhoea - ale vybral si pro to "správné" porovnání právě Bibli a právě
proroctví a právě tento verš - Hle panna počne a porodí syna....... Zase na druhou stranu si
nemohl tzv. vybrat nic lepšího - jako svědectví všem lidem, kteří si knihu Sobecký gen
budou číst. - aneb je to skvělé svědectví o tom, že je Bible a slovo svědectví v něm
zapsané pravdivé a proto potřebné - aby bylo hlásáno "vhod i nevhod". Dawkins tedy
"nechtěně" potvrzuje platnost toho, co je tam napsáno. Je to tzv. kouzlo nechtěného. A pak
že kouzla neexistují...
Tak se mi, Vlasto, nesnažte namluvit, že není řeč o Bibli, zvlášť poté, co jste ten jeho
odstavec v přímé reakci na něj vztáhl na Bibli vy sám.
---------------------S úctou, SSK.

Štítky:
Ostatní, různé [1]
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