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Vložil/a Pavel Kábrt, Pá, 07/24/2009 - 18:09

Evoluce vs. stvoření
Napsal uživatel Greyman (neověřeno) dne Po, 11/30/2009 - 12:53.
Nemohu si po přečtení příspěvků na těchto stránkách pomoci, ale podle mě je to pře mezi
dvěma naprosto odlišnými typy lidí. na jedné evolucionisté. Jedni argumentují desetitisíci
evidovaných nálezů a druzí vírou v Boha podepřenou Biblí. A propós Bůh a Bible. Nechápu,
jak někdo může věřit v to, že Bůh napsal, či nadiktoval onu knihu, když je ze studia biible
jasné, že se jedná o kompilát starších textů (i samo slovo bible zbnamená "knihy") Bible
není historicky přesná, některé věci zatajuje, jiné zveličuje (vraždění neviňátek při Ježíšově
narození atd). Argumentovat Biblí je stejné, ajko argumentovat jinou knihou, jež dala základ
jiné ideologii - Koránem, Komunistickým manifestem, Mým bojem od Hitlera atd. K tomu
Bohu, proč se židovský bůh skrývá za nevyřknutelným jménem? Odkud přišel ten
samojediný Bůh? Od Atona, či Amona z Egypta, či z východu, kde se svou armádou
"archandělů" vládl Ahura Mazda? Proč je jeho jméno nevřknutelné? Jaké tajemství se v něm,
či z aním skrývá? nedivil bych se,kdyby to souviselo s tím tragikomickým kufrováním lidí,
jež se od té doby volali Hebrejci, na cestě do Země zaslíbené. Co, když bylo jeho jméno
opravdu Aton, ale Mojžíš, jen, aby dal zapomenout na to, že jsou jen emigranti, vytvořil
ideologii vyvoleného národa s všemocným Bohem na své straně, který na své "dět" často
kašlal.
Krátce: argumentovat pochybnou knihou a vírou je nesmysl. Stavět na roveň několk nálezů
a nevysvětlených věcí celému souboru prozkoumaných a zaevidovaných fosílií je pochybné
stejně. mějte se hezky.
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