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to Eva - živná půda 2
Napsal uživatel Stoura dne Pá, 03/11/2011 - 08:16.
ad To není nesouhlas, jen si myslím, že to není tak ostře a ohraničeně černobílé.
Můj nesouhlas směřoval k argumentu, že křesťané pro samé obtíže neměli čas dělat vědu.
Ve srovnání s Řeckem podle mne ten argument neobstojí.
ad Historii lidstva přece netvoří jen objevy.
S tím souhlasím. Stejně tak ale historii netvoří jen křesťanské náboženství. Svůj pohled jsem
uvedl jako protiváhu pohledu, zaměřeného úzce jen na to náboženství.
ad Dějiny starého Řecka i Říše římské jsou taky neodmyslitelně spjaté se spiritualitou...
Rozdíl je ale v tom, jestli ta spiritualita brání či nebrání v samostatném myšlení.
ad Je tu něco, co dříve nebylo - nový pohled na člověka jako rovného s rovným před Bohem
- hmm - a není to náhodou tak, že ti co se ke křesťanům přidají, jsou si podle nich trochu
rovnější?
ad soucit s tím nejubožejším, - to samozřejmě bylo i před křesťanstvím
ad nová smlouva mezi Bohem a člověkem V každém náboženství, které si hrálo na smlouvu
s Bohy, byla původně ta jeho smlouva nová
zvěst lásky v Evangeliích,
Ta láska je taková ... zvláštní. Bible k tomu hovoří jasně: nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a
nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Osobně si myslím, že Buddhova prostřední
cesta je mnohem lepším způsobem spirituality. Ale než najdu něco staršího, tak tomuto
způsobu lásky punc novosti nebudu upírat.
ad nastupuje na scénu soucit, láska, odpuštění a charitativní činnost
A to nic z toho předtím neexistovalo? Celá tahle směska citů, postojů a činností existovala i
před nástupem křesťanství.
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