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Stoura
Napsal uživatel Eva (neověřeno) dne Pá, 03/11/2011 - 09:22.
No jo...s některými verši v Bibli si vyloženě nevím rady a ten, co zmiňujete, patří nezi ty
hodně nesrozumitelné.
Nějaký hlubinný výklad to jistě má, možná to znamená, že Krista nepřijmou všichni, že
přijetí Krista způsobí neshody mezi lidmi, což se taky dělo...nevím.
ad - Stejně tak ale historii netvoří jen křesťanské náboženství
Souhlasím na sto procent.
ad - není to náhodou tak, že ti co se ke křesťanům přidají, jsou si podle nich trochu rovnější
Podle nich možná...netroufám si za ně mluvit. To můžeme říct o všech náboženstvích, že si
každý preferuje to svoje.
19Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření
svěřil nám.
/Kor.5.19/
Myslím, že nemá smysl argumentovat jednotlivými citacemi z Bible. Když u toho není celý
kontext, sdělení se naprosto vytrácí.
ad - A to nic z toho předtím neexistovalo
Existovalo. Ale taky existovaly lidské oběti....
Tady se ten kodex dostává jaksi "černé na bílé"...
To asi tak ode mě vše...chci tím říct, že úpadek na poli objevů v přírodních vědách nemusí
být nutně primárně spojován s nástupem křesťanství, ale může mít mnohem hlubší
podhoubí. V té době se hýbala celá Evropa, rozpad římského impéria, stěhování národů,
mísily se kultury /měnila se entropie...?...: -) / a + následné utahování šroubů ze strany KC to se samozřejmě popřít nedá. ¨
Nota bene - oficiální přijetí křesťanství byla spíš politicko-mocenská záležitost, než ryze
duchovní.
Víc k tomu nemám co dodat - nijak podrobně jsem se tím nezabývala.
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