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Vložil/a Pavel Kábrt, Čt, 08/23/2012 - 18:57

Eva, věříš ve stvoření Patriku?
Napsal uživatel Patrik (neověřeno) dne So, 07/19/2014 - 11:56.
Věříš ve stvoření hotových forem/druhů, Patriku?
Protože mi tuto otázku opakuješ už po několikáté, tak ti tedy nyní odpovím, pochop to a
přijmi to jak chceš, jak umíš. I přesto že se označuji za špinavého a mizerného pokrytce
kterým také jsem, ostatně jako všichni, to znamená i VŠICHNI ti co navštěvují tyto stránky
ať už se považují za kohokoliv, a mají o sobě všeliké mínění, věřící či nevěřící v Boha to je
úplně fuk, a tohle píšu s vědomím, že sem tímto vůbec nijak a nikomu neukřivdil, věřím v
Boha Stvořitele úplně vážně, a je mi vlastně fuk! jestli mi toto někdo z lidí bude či
nebude věřit, a jestli tomu dokáže nějak rozumět. Ptáš se tedy jestli věřím ve stvoření
hotových forem? Sama ses pokusila možná poněkud ukvapeně odpovědět za mě a to tak
že víš že nevěřím. Nuže jak je to tedy s mojí vírou ohledně této věci skutečně?! Z určitého
důvodu bych nedokázal věřit v dobrého Boha který by uměl tvořit život jen takovým
způsobem aby přitom trpělo a umíralo po dobu miliónů či miliard let snad nesčetné
množství živočichů včetně člověka! Pro Boha Živého!!! Já věřím v Dobrého Boha! S
Bohem který by tvořil evolucí takovou jak je lidem normálně předkládána bych nechtěl mít
NIC společného, protože to bych byl i přesto jaký jsem špinavý a mizerný pokrytec já
lepším člověkem než on bohem což míním lepší ve smýšlení, v srdci! Od takového řezníka
bych nabídku k životu nepřijal! Pokud někdo věří v Boha o kterém se píše v Písmu a zároveň
mu nedělá problém přijmout evoluci tak jak se lidem předkládá jako pravdivou tak mu v té
makovici opravdu něco nefunguje správně! Jestli někdo přijmá jako pravdu jen evoluci
tak jak se nám předkládá fajn, je to zcela jeho věc, jestli někdo přijímá Boha Stvořitele
takového jak Jej popisuje Písmo, fajn je to rovněž zcela jeho věc, ale pokud mi někdo bude
podsouvat šílenost typu, že Bůh Stvořitel o kterém pojednává Písmo a miliardy let trvající
evoluce jak se normálně popisuje nejsou ve vzájemném rozporu, tak je to u mě
jednoznačně PO MA TE NEC!, bez ohledu na to jestli se považuje za velmi vzdělaného a
velmi inteligetního. Já doufám v Boha Stvořitele tak jak Ho popisuje Písmo! Je ti z toho co
jsem napsal jasná moje odpověď na to, na co ses mě ptala?! Doufám že ANO!, protože já ti
k tomu už více psát nechci! Jinak se měj ve shodě s tím jak ty sama si přeješ.
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