
 

      Vážená Rado Církve bratrské, 

dovoluji si Vám položit otázku s odkazem na dokument Vyznání víry, str. 8: 

Z jakého ducha pochází lidské slovo Písma? 

 

S odkazem na stanovisko ke stvoření: 

Proč předkládáte tři křesťanské koncepce stvoření, ani jedna přitom není plně vyhovující, když v 

Písmu je od Boha lidstvu předložena ke čtení a k pochopení koncepce jen jedna? 

 

  Vážená sestro, 

lidské slovo v Písmu pochází s Ducha Božího. Tři koncepce uvádíme proto, že vystihují tři 

směry, které jsou v CB. Teologický odbor CB nedošel k názoru, že existuje jen jeden správný 

koncept stvoření. 

David Novák 

     

Dokažte to z Písma! Jak se rozliší od sebe lidské a Boží slovo, když obě mají podle Vás identického 

původce? Proč tedy slovu, které vychází z Ducha, nevěříte, mluvíte o mýtických textech a v popisu 

historických událostí vidíte jen básnické obrazy? Byly představy autora Písma, to jest Ducha 

Božího, o fungování hmotného světa skromné? 

Pláčete nad tím, že existují v CB tři směry?Ani jeden koncept stvoření není podle Vás úplně 

správný, u každého je odhalen závažný problém, ani jeden není hodný zřetelného odmítnutí. Žádné 

stvoření nebylo? 

Jak si protiřečí text Písma se závěry současných přírodních věd, když je text čten a chápan tak, jak 

byl lidstvu ke čtení a chápání předložen? Dávám tip na genetiku a biochemii. 

Ukažte mi liturgii a polemiku s pohanskými kulty v první kapitole Písma! 

Jaký jste našli nesoulad mezi textem 1. knihy Mojžíšovy a jinými biblickými texty? V Písmu jsou 

chyby? 

Jak to, že evoluce je vhodným doplněním k Písmu, nikoliv jeho antitézí, alternativou? Což jsme se 

evoluci učili jako vhodné doplnění a rozšíření představ o Bohu Stvořiteli, nikoliv jako popření jeho 

existence? 

Ježíš Kristus neměl vybudovaný hrad pravověří? Například ohledně knih Mojžíšových? 

Je silou víry snášenlivost lží, svodů, rouhání proti Písmu a tolerance falešného učení v církvi? 

Zákaz skromné anonce knihy bratra Ing. Potočka s názvem Mýtus evoluce nebyl ukázkou vítězství 

v soupeření názorových skupin? Byl příkladem podpory snahy o poskytnutí rozhovoru, vzájemného 

laskavého poučení s cílem oslavit a vyvýšit Boha, posílit církev ve víře v pravdivost Písma a v 

odmítnutí falešného učení, svodů, nevěry a rouhání? 

Taková stanoviska, vyznání a akce vás usvědčují, že jste falešní učitelé. Kéž byste je odstranili, 

činili pokání a odstoupili! 

Není divu, když je troufalost říkat o Bibli, že je napůl lidským a napůl Božím slovem, že jsou tři 

směry.  

 


