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Šťoura
Napsal uživatel Eva (neověřeno) dne St, 06/08/2011 - 13:38.
Biblická zpráva však Boží stvořitelské jednání popisuje úplně jinak. Člověk neměl žádné
předky z nějaké přechodné etapy „zvířečlověk“, ale vyšel z Boží ruky v plné dokonalosti své
existence. To zpráva Genese vyjadřuje zcela jednoznačně: „Bůh stvořil člověka, aby byl
jeho obrazem... Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.“ Kdežto základem
ekologických souvislostí v přírodě je princip „lovit a být uloven“ - bez smrti by evoluce
nebyla vůbec možná. Biolog Hans Mohr to vyjadřuje takto 10: „Kdyby nebylo smrti, nebylo
by ani života. Z tohoto axiomu evoluční teorie nevede žádná cesta ven. Pokud tedy
přijímáme evoluci jako „reálné stvoření“, přijímáme tím také svoji smrt jako pozitivní a
tvořivý faktor.“
..........................................................
Mám pocit, jakoby to byl překlep/omyl - nechtěl autor napsat "evolučních souvislostí", aby
se to vztahovalo ke kontextu? Nedává mi to dost jasný smysl...když tedy odhlédnu od toho,
že tak i tak je to na hraně nesmyslu nebo aspoň neúplnosti...
- Podle mne je základním pravidlem "vyrob potomstvo".
Přidala bych ještě "zachovej sám sebe" - pud sebezáchovy.
Společně s rozmnožovacím pudem je to vlastně gró životního cyklu.
- Což zahrnuje i získání zdrojů (materiálu a energie). Lov je pouze jedním ze způsobů získání
zdrojů. Tedy odvozené a nikoliv základní pravidlo. Soupeření o zdroje nezahrnuje jen lov,
ale také specializaci, symbiózu, kooperaci.
Taky to tak vidím - že boj o zdroje není primární, ale sekundární nutnost. Organismus nežije
proto, aby bojoval, ale bojuje proto, aby žil. Ten "boj" nemám na mysli v militantním
významu slova, ale ve významu "cílené práce"...nemůžu najít vhodnější výraz, když tak
pomozte...
- Smrt není žádný pozitivní faktor, nýbrž je znamením porušeného stvoření. Pro hřích a vinu
v biblickém smyslu není v modelu teistické evoluce místo, není tam žádný prostor pro
fyzické důsledky Adamova pádu.
Problém při ztotožňování se s různými teoriemi je,/abych nemusela stále doplňovat
"teoriemi týkajícími se vzniku a vývoje života", sjednoťmě se prosím, že v téhle diskusi
budeme používat pouze pojem "teorie", případně navrhněte něco jiného.../ že narážíme na
bariéru teologické etiky coby primárního principu stvoření. To pak téměř znemožňuje
jakoukoliv kombinaci. Je to možná ode mě diletantské či absurdní, ale božský princip se v
úvaze o vzniku života vůbec nemusí vnímat jako tradiční teologický prvek Boha - stvořitele.
Je mi jasné, že mi budou křesťané i ateisté oponovat - ale mě to vůbec nikde tzv. nepřekáží.
Jak se na tuhle úvahu díváte Vy?
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