Předmět: čtenářský ohlas k číslu Brány 5/2020 Křesťan na hraně
Citace z Brány:
ThDr. P. Černý, teolog CB: "Mezi fundamentalismem a liberalismem. Lidé mají tendenci k
extrémismu, věřící v Krista nejsou výjimkou...Vidět svět černobíle, cítit se jedinými majiteli
biblické pravdy...Extrémní směry vedou k odsuzování druhých, k pohrdání a k pýše. Křesťané se
musí naučit chodit třetí cestou - na hraně mezi oběma. Pokud řekneme, že Bible je Boží slovo,
říkáme jen jednu část. Bible je však také slovem lidským. Ne vše, co je v Písmu zahrnuto, je tam
jako Boží výpověď k vyučování.“
X
Hrana není určena k tomu, aby se po ní chodilo. Chodec se na hraně neudrží a jistě spadne na
jednu, nebo na druhou stranu. Bible a evoluční doktrína jsou proti sobě. Není možné jít mezi
antitézemi třetí cestou na hraně. Jeden z výkladů musí být mýtem. Brána dala prostor dvěma
evolucionistům, katolíkům, katolickému knězi. I toto ukazuje, na jakou stranu se padá a co bude
mýtem. Nastala doba, kdy od předsedy Rady CB bylo slyšet, že text Písma, zde uvažováno o
prvních kapitolách Genese, je mýto-poetický, a nikdo z členů rady už neprotestoval. Písmo se
jednoznačně vyslovuje proti mýtu. A v Církvi bratrské ono samo má být mýtem?! Tam, kde
popisuje historické události, že je jen básnickou alegorií? Evoluční teorie, tedy vývoj člověka ze
zvířecích předků, byla uznána v RCB za vědu. Nikoliv za pavědu, za mýtus.
Mýlení je lidské, lidská je hříšnost, k níž patří lež. Jak by mohlo být Písmo i slovem lidským?
"...přijali jste slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest." 1.Tes.
2,13, "...stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali..." 2.Tes 2,15.
„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování,k nápravě, k výchově
ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“2. Tim 3,16-17
Stát pevně na základu, to že má být nebezpečné, vést k odsuzování druhých, k pýše? Fundament Písmo - odhaluje lži a svody, varuje před nimi, varuje před nepřijímáním pravdy. Odděluje černé od
bílého. Nejsme jedinými majiteli biblické pravdy: Podle učení Písma všichni, kteří náležejí Pánu,
jsou posvěceni v pravdě, poznali pravdu a přijali pravdu.
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