DLACZEGO WIARA W BOGA MA SENS

8 ABSURDALNYCH RZECZY W KTÓRE ATEIŚCI
MUSZĄ UWIERZYĆ PRZED ŚNIADANIEM

WIDZIEĆ POZA KAWAŁKIEM SERA W PUŁAPCE
NAPISAŁ

DON CAIN

EKWIPUNEK STWORZONY DLA CIEBIE DO AKCJI !

WIDZIEĆ POZA KAWAŁKIEM SERA W PUŁAPCE
SER to ‘’ BOGA NIE MA”

autonomii/.

to co jest uważane jako ‘’wolność osobista” / iluzja

OPADAJĄCA NA OFIARĘ METALOWA RAMKA PUŁAPKI to konsekwencje życia bezbożnego.
Niestety pod przykrywką wiedzy podążamy za serem i nie widzimy konsekwencji.
Pod has lem ‘’ NIE MA BOGA” W KOŃCOWEJ ANALIZIE , nic nie ma
znaczenia. Jedyne co pozostaje , z brakiem BOGA to:
:

Brak znaczenia

:

Brak wartości

: Brak ważności
: Brak celu
: Brak nadziei
/ I wielu też sądzi / :
: Brak hamulców przeciwko złym impulsom

8 NIEMOŻLIWYCH RZECZY W KTÓRE ATEIŚCI MUSZA
UWIERZYĆ PRZED
ŚNIADANIEM
1. NIC SWORZYŁO WSZYSTKO
2. CHAOS STWORZYŁ PORZĄDEK
3. BRAK ŻYCIA STWORZYŁO ŻYCIE
4. BRAK ŚWIADOMOŚCI STWORZYŁ ŚWIADOMOŚĆ
4. BRAK RACJONALNOŚCI STWORZYŁ RACJONALNOŚĆ
5. NIEWIDOMY STWORZYŁ WIDZIALNOŚĆ
6. GŁUCHY STWORZYŁ DŹWIĘK

I KTO WIE CO JESZCZE INNEGO I ILE JESZCZE
WIĘCEJ
Jeżeli mówiono wam, że wiedza, ewolucja, naturalna selekcja albo teoria kosmologii ‘’ Bing
Bang” udowadnia że Bóg nie istnieje - zostaliście okłamani. Nie mówią ci prawdy.
Te teorie są tylko próbą wytłumaczenia rzeczy bez uznania Boga.
Jakie dowody naukowe mogą możliwie udowodnić że coś co stało się w przeszłości zostało
stworzone przez niewidoczną siłę ‘’A’ / ewolucję / a nie przez niwidoczną siłę ‘’B” / Bóg /.
Gdzie byś zaczął? Czy możesz pojąć jak taka rzecz może być sprawdzona? Jak może być
przetestowana ? Jak może być potwierdzona? METODA NAUKOWA jest metodą prostą i
przejrzystą: proces musi być zaobserwowany, musi się powtarzać i musi być zatwierdzony przez
niezależną grupę osób.
Wygląda jednak że większość naukowców, pracowników oświaty i intelektualistów chce wierzyć
że selekcja naturalna, i ewolucja to prawdziwa wiedza i że wiedza wyklucza istnienie Boga. Żyją
więc tak, jakby Go nie było. Bardzo często perswadują też wszystkim innym że mają rację i
usprawiedliwia to ich przekonania. /Nawet powierzchowne spojrzenie na obecne społeczeństwo
odkrywa bankrupcję tej postawy/.
Nie ma możliwości sprawdzenia albo udowodnienia ewolucji a jednak większość
intelektualistów twierdzi że to jest fakt. Czemu tak uważają? Otóż musisz zrozumieć że jeżeli ktoś

wierzy w istnienie Boga to jest to dla nich wielki problem gdyż przedstawienie jakichkolwiek
dowodów / na istnienie Boga/ nigdy ich nie przekona. Jeżeli ktoś wierzy /w Boga/, przed
wejściem do laboratorium i początkiem badań, będzie niejako uprzedzony zanim to badanie
zacznie. Naukowcy mają więc wiele do stracenia. Na przykład : Jeżeli chciałby ten ktoś tłumaczyć
rzeczy inaczej, może powiedzieć cokolwiek co uważa za wiarygodne. Kto mu może zaprzeczyć?
Myślisz że zarzut uprzedzenia jest zbyt poważny? Są jednak wyrażne na to dowody. Np. Teoria
Intelektualnego Tworzenia, albo określone złożoności albo dokładne udoskonalenia, są
przedstawione szanowanym naukowcom są jednak w całości odrzucane i nie jest to jakby
najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie że Inteligentne Tworzenie nie są dobrą teorią dla tych,
którzy nie chcą Mieć Boga w swoich rozważaniach?
Nie zpominajcie że alternatywne wytłumaczenia nie mają żadnych faktów naukowych na które
mogą się powołać a które pokazują że ich wnioski potwierdzają ‘’ A” a nie ‘’B’. Opozycja jest
zwarta, jednolita i absolutna ale definitywnie bez żadnego prawdziwego naukowego dowodu.
Panują od dekad. Bóg jest wykluczony ze szkół gdzie rezultatem są ogrodzenia z wykrywaczami
metali przy wejściu i ochroną policji.
Bóg jest wykluczony z sądów, gdzie rezultatem są przepełnione więzienia i wysoki poziom
recydywizmu.. To wszystko jest dowodem na upadek ich założeń, gdzie rezultatem są
katastrofalne zasady prawne dotyczące przerywania ciąży, małżeństw homoseksualnych i
sprzecznych decyzji dotyczących łazienek publicznych. To wszystko jest rezultatem upadku
moralności, zagrożenia bezpieczeństwa i wydatków z kasy państwowej.
Zobaczymy czy się zgodzisz że z Bogiem zupełnie zmienia się obraz rzeczy. Odpowiedź na
fundamentalne i podstawowe pytania na Tożsamość / kim jesrem/ , Ważność / co znaczę / i Cel
/co powinienem robić/ są radykalnie inne, i zupełnie odwrotne bazując na tym gdzie jest twój
punkt odnieśienia.
Czy jesteśmy tylko przypadkiem, produktem przypadkowych zdarzeń?. Czy może mamy jakiś
ważny cel poza skupieniem się na sobie samym ?

CO JEST POZA TYM WSZYSTKIM ?
Oto ciekawy punkt widzenia. Zobaczymy jak toodbierzesz. Weż chwilkę i przeegzaminuj trzy
dowody , które razem, bezapelacyjnie, pokażą, że Biblia nie może być stworzona przez ludzi.

DOWODY NIEJAKO WEWNĘTRZNE

Biblia jest złożona sześćdziesięciu-sześciu dokumentów, napisanych w ciagu ponad trzystu lat
przez około czterdzestu autorów..\ Pomiędzy nimi byli pasterze, królowie , poborca podatków,
lekarz, rybak, i inni, którzy żyli na trzech kontynentach – w Europie, Azji, i Afryce.
Czy znasz inną książkę, napisaną przez grupę ludzi, którzy w więkrzości przypadków się nie
znali? Ludzie ci byli z różnych dziesięcioleci i kultur, pisali w różnych czasach, a jednak ich
zrozumienie Boga było zgodne, i koncepty Bożego planu było jednakowe i spójne. Żadna
podobna księga nie istnieje. Samo to jest nieprawdopodobne. Większość książek traci wartość po
pewnym czasie.

DOWODY ZEWNĘTRZNE
Poprzez setki lat podczas których archeolodzy przeczesywali Ziemię Świętą, miliony dolarów
i miliony roboczogodzin zostały zainwestowane w wykopaliska. Badacze nauczyli się wiele. Duża
liczba imion i miejsc sprzed tysięcy lat zostały odkryte. Żadne z tych odkryć, nawet jedno z nich nie
zaprzeczyło treści Biblii.

SPEŁNIONE PRZEPOWIEDNIE

Prawdopodobnie najbardziej konktetnym dowodem na nadnaturalne pochodzenie Biblii jest
przepowiednia której spełnienie zostało udokumrntowane.
Przepowiednie Daniela dotyczące nadejścia Mesjasza i zniszczenia Świątyni / spełniona w AD 70
/ była atakowana przez krytyków którzy podejrzewali że książka została napisana po fakcie./
Jednakowoż, Daniel i reszta Żydowskich Pism były przetłumaczone z hebrajskiego i armejskiego
w 200-nym roku BC. Jest to dowód na to że przepowiednie były pisane setki lat przed zdarzeniem.
Wiele innych Żydowskich Pism przepowiadających urodziny Mesjasza i pierwszy adwent są
zanotowane w Izaaku 53, Psalm 22 i w innych miejscach. Użyj Google…”Przepowiednie
Mesjasza”.
Nie ma żadnych wątpliwości. To powinno dramatycznie zmienić świeckie spojrzenie sceptyków
na świat i wszystko co go dotyczy.
Niektórzy kwestionują wiarygodność dokumentów Nowego Testamentu . Uważają że większość
faktów z Pism nie było współczesnych ze zdarzeniami w treści. Mówią że większość księgi była
napisana póżniej, prawdopodobnie sto nawet paręset lat po zdarzeniach.
Świecka wersja historii zapisuje zniszczenie Jerusalem i Świątyni w A.D. 70. Jednak w Nowym
Testamencie nie ma o tym wzmianki. Świątynia znaczyła o wiele więcej w życiu ówczesnych
Żydów tego dnia niż World Center w życiu większości amerykanów dziś.
World Trade Center było tak wielkie, że miało swój kod pocztowy i przystanki metra. Wyobrażmy
sobie że znalazłeś broszurę o Center. Miałaby wiele informacji: ilość pracowników, dzienną liczbę
odwiedzających, i powiedzmy liczbę restauracji i ilość posiłków serwowanych każdego dnia.
A teraz, załóżmy że nie znalzłbyś żadnych informacji o 9/11 lub o zniszczeniu wież Center. Nie
jest to dowodem na to że broszura została wydtukowana przed zniszczeniem?
Zniszczenie Świątyni spełniło przepowiednię Jezusa. To byłoby dowodem na to że jest Prorokiem.
To że w Nowym Testamencie nie ma o tym wzmianki jest dowodem na to że w Nowym
Testamencie fakty były zapisywane przez świadków naocznych przed zdarzeniami z roku A.D. 70
… tak jak podaje Biblia.
A inne religie? Czy aby nie ‘’ różne drogi prowadzą do szczytu góry?”

Oczywiście , to rodzi następną myśl –
Kto/Co możemy znależć na szczycie góry?.
Hindusi uważają że są tam miliony bogów. Buddyści nie wierzą w żadnego boga. Chrześcijanie
wierzą w Boga z Biblii.
Wyobraż sobie że w epoce srebrnego dolara, kryminalista decyduje… fałszować monety. Po
rozważeniu swoich opcji błyskawicznie odrzuca pomysł użycia drewna. Nikt, z wyjątkiem może
małego dziecka, niedałby się oszukać. To nie wyglądałoby prawdziwie.
Więc, fałszerz decyduje dodać więcej srebra do stopu monet. To pomaga oszukać więcej osób. Im
więcej srebra w monetach tym więcej ludzi daje się oszukać.
Srebro w fałszywych monetach to Prawda w fałszywych religiach. Więcej ‘’ prawdy” więcej
oszukanych. Cała prawda to Boża prawda. I Szatan może cytować pismo dla swej korzyści, jak
było to pokazane na przykładzie kuszenia Chrystusa w dziczy.
prawdy.

Bądżmy obrońcami półprawd. Istnienie fałszerstw dowodzi istnienie prawdziwej

Wiedza współczesna to wiedza ‘’ Zachodnia” i pochodzi z Chrześcijańskiego widzenia świata
która wierzy w rozsądnego Boga który stworzył rozsądny i racjonalny świat i który może być
zrozumiany.
Wschodnie religie nigdy nie były w stanie tego zrobić.
Istnienie Boga jest fundamentem wydania : Tożsamość, Znaczenie i Cel .
Praktyczne wprowadzenie tych teorii zmienia całe życie. Jak mam traktować innych? Czy ludzie
są tworem przypadku ? A jeżeli są łatwo wykorzystywani, to co? Jeżeli jestem wodzony na
pokuszenie, to czemu nie? Jeżeli zdecydujemy że te problemy nie mają większego znaczenia i
jeżeli jesteśmy wystarczająco chytrzy żeby nie ponieść konsekwencji kiedy nadchodzi pokusa,
zostajemy tylko z jednym pytaniem …’’ Czemu nie?”.
A co jeżeli inni myślą w ten sposób.. ‘’ o mnie?. Wiem że niektórzy są mocniejsi i mądrzejsi.
Komu zaufać ?. Statystyki przestępstw nie są zbyt zachęcające.
Zaczynamy więc widzieć jak pominięcie Boga ma głębokie i poważne implikacje.
Co to znaczy być człowiekiem?. ‘’Brak Boga” oznacza że jesteśmy jedynie wybrykiem natury.
Jeżeli tak, to jesteśmy jedynie produktem przypadkowych zdarzeń.
Żyjemy tylko kilka krótkich miesięcy. Musisz przeżyć 83 lata i 4 miesiące żeby przeżyć tylko
1000 miesięcy. Miesiąc mija szybko, zostawiając trochę czasu na zapłacenie rachunków,
podsumowane wydatków i temu podobne. Jest powiedzenie które mówi że życie składa się w 90ciu procentach z porządkowania i dziesięciu procentach samego życia.
No więc jak żyć?. Bez Boga trudno znależć sensowny cel życia. Jak postrzegamy innych? Jeżeli
zostali stworzeni na podobieństwo Boga, musimy ich cenić bardzo wysoko i przyznać im
podstawowe prawa.
Skąd nasze prawa pochodzą? Jeżeli są ‘’nadane” przez rząd, ma on pełne prawa aby je zabrać.
Wygląda na to że wierzył w to Hitler i Stalin. Historia podaje że na wydany rozkaz /przez im
podobnym/ sto milionów ludzi zostało zamordowanych przez totalitaryzm jedynie w 20-tym
wieku…przynajmniej częściowo z powodu ich ateistycznego widzenia świata.

Ateistyczny komunizn Stalina i Mao uznawał że obywatele , poza nadanymi przez rząd, nie
mają żadnych praw. Ponieważ życie ich podwładnych nie miało żadnych wewnętrznych wartości
albo praw, niezliczone ilości obywateli było zlikwidowanych jako niewygodnych wrogów
systemu.
Bez Boga w sytuacji, czemu nie? Jak może być to niewłaściwe?
Możecie mieć pewne podstawy aby spierać się z tą teorią poza, ‘’ To tylko twoja opinia!”
W Deklaracji o Niepodległości, Thomas Jefferson i inni twórcy naszej republiki potwierdzają, ‘’
…oni /my/ jesteśmy obdarowani przez ich /naszego/ Stwórcę szczególnymi, niezbywalnymi
prawami”.
Od czasu do czasu każdy z nas odczuwa pokusę. Jak radzisz sobie z pokusą zrobienia czegoś żle ?
Jeżeli włączymy Boga w te rozważania, ostatecznie odpowiadamy za ulegnięcie pokusie.
Odpowiemy za każdym razem kiedy kogoś wykorzystamy, kiedy skłamaliśmy, skradliśmy,albo
ulegniemy innemu niemoralnemu naruszeniu praw Boga. Każda forma wykorzystania albo
oszustwa będzie osądzona przez perfekcyjny i święty sąd . Wiedząc że jest ten Jeden przed którym
odpowiemy, prowadzi decydującą bazę do wypowiedzenia , ‘’NIE” pokusie.
Ale co się dzieje jeżeli nie ma Boga w rozważaniu?. Nie jest to coś w co wielu wierzy? Bez Boga
możemy ulec każdej nikczemnej pokusie kiedy tylko nadarzy się okazja.

Jesteśmy ekspertami w usprawiedliwianiu zachowań
‘’ To nie jest takie złe”
‘’ Wszyscy to robią”
‘’ Nikt nie będzie wiedział”
‘’ To nie jest nic wielkiego”
A jednak kiedy sami stajemy się ofiarami, a nie sprawcami, nagle obraz się zmienia. Nagle nie
chcemy aby inni widzieli kiedy nasza komórka, iPod, żona, dzieci lub to co co posiadamy
albo ludzie których lubimy są w niebezpieczeństwie.
Ciągle jednak pozostaje pytanie. Czemu nie? Większość z nas jest pod wpływem, w różnym
stopniu, od otoczenia. Jeżeli inni są przekonani że Boga nie ma, to nikt nie posumowuje wyników,
i jeżeli czujemy że uda nam się uniknąć odpowiedzialności, pokusa się nasila.
W styczniu 2015, Denver Post napisał artykuł zatytuowany ‘’ Niewyjaśnione Morderstwa w U.S
w latach 1980 do 2014.” Nierozwiązane morderstwa w ciągu ponad 35-ciu lat, zebrane z
federalnych, stanowych, i lokanych żródeł przekroczyły liczbę 211,000. Policzmy więc… nasze
państwo doświdczyło, średnio, 16 niewyjaśnionych morderstw każdego dnia od roku 1980-tego.
Nie jest podane ile mordestw zostało wyjaśnionych, ilu morderców złapanych i ile z nich w ogóle
nie odkryto.
Zapomnieliśmy o starożytnej mądrości o tym jak Boska sprawiedliwość radziła sobie z
morderstwami i przestępstwami bo myśleliśmy ż e wiemy lepiej.. Nie było przepełnionych
więżień 75 lat temu i byliśmy bezpieczni w swoich domach i ulicach. Faktem jest, że
statystycznie, nasze wnuczki są setki razy bardziej narażone na agresję i napad podczas swojego
życia niż nasze babki.

Niezłapani mordercy nie mieli żadnego powodu aby NIE zamordować swoje ofiary. Pytanie ‘’
czemu nie miałbym skraść coś od tej osoby” zmienia się w ‘’ Czemu nie powinienem zabić tej
osoby”. Na szczęście, większość nie przekroczy tego Rubiconu, ale niektórzy tak.

KTO MA POWIEDZIEĆ CO JEST DOBREM A CO ZŁEM ?
I KTO O TYM DECYDUJE ?
Macie czasem wrażenie że każda osoba decyduje za siebie. No więc …Czemu nie? Jeżeli nie ma
niewzruszonego standardu /Bóg/, więc zdecdowanie każdy decyduje za siebie.

‘’ To może być prawdą dla ciebie, ale nie dla mnie.
Kto cię zrobił sędzią?
Szeroko rozpowszechnia opinia mówi że większość uważa że prawda jest względna i że nie ma
ugruntowanego, standardowego /Bóg/ pojęcia prawdy. Czy to daje ci poczucie bezpieczeństwa jak
wychodzisz po zmroku?.
Jaka jest na to odpowiedź? Czy nie ma aby przytłaczającej naukowej opinii że Boga nie ma?
Ze smutkiem , musimy przyznać, że wielu naukowców i nauczycieli tak właśnie sądzi.
Z drugiej strony, duża ilość współczesnych naukowców i tych co propagują wiedzę głęboko
wierzy w Boga. Zmiana w ich życiu jest nalepszym na to dowodem.
CZY KIEDYKOLWIEK ZASTANAWIAŁEŚ SIĘ
DLACZEGO WIERZYMY W TO CO WIERZYMY?
Dochodzimy do naszych postaw wiary, czy wierzymy w Boga czy nie pod wpływem nacisku
różnych autorytetów. Najprawdopodobniej ulegamy temu, z czym wychowywaliśmy się w domu i
wpływom ze szkoły,środowisku socjalnemu oraz/albo w środowisku pracy.
Więc, bez specjalnego wytężenia umysłu, dochodzimy do wniosków. Powstają z tego
zdumiewające rzeczy. Tak powstają nasze pozycje życiowe. Mamy skłonności do chronienia i
bronienia ich, życia według nich i trzymania się ich, tak jakbyśmy doszli do nich przy pomocy
nadzwyczajnie rygorystycznych i zdyscyplinowanych procesów myślowych.
W końcu te pozycje ‘’ uwalniają” nas, czy nie? Teraz jesteśmy władzą ostateczną tego według
czego będziemy żyć. Zainwestowaliśmy w te schematy. Mamy w nich pełny udział, nie zdając
sobie sprwy jak niebezpieczne konsekwencje mogą przynieść.
Im dłużej trwa nasze życiowe zaangażowanie w te schematy, tym trudniej będzie nam policzyć
nasze straty. Będziemy potem tracić czas na rozwiązania /problemów/ zamias żyć racjonalnie.
Na tym etapie, możemy zdecydowanie odrzucić oczywistą egzystencje Boga.
Więc, jest jakś faktyczna baza wiary w Boga? Stawiamy w zakład nasze życie na te pytania.
Przedtem jednak zadajmy sobie parę pytań.

Jakie jest racjonalne uzasadnienie dla ateizmu? Jest tam jakaś
faktyczna baza? Co to jest? Czy jest tam baza logiczna?

Uważam że nie znajdziecie odpowiedzi na te pytania ponieważ jest niemożliwe udowodnienie
zaprzeczeń.
Wszechświat jest wielki. Jak możesz wiedzieć że nigdzie tam Boga nie ma ?
Skróć pytanie. Możesz udowodnić że nie ma pająka w pokoju. Możesz zrobić dokładne i
skrupulatne poszukiwania i pokryć nimi cały obszar pokoju. Ale pająki mają różne wymiary.
Nigdy nie będziesz wiedział z pewnością, że te najmniejsze nie przeniosły się gdzieś kiedy
patrzyłeś w innym kierunku.
Więc, czy jest to racjonalna obrona oświadczenia że Bóg nie istnieje?
‘’Dobrze”, powiesz…” Jeżeli to prawda że Bóg może istnieć, albo prawdopodobnie istnieje, jak
możemy uwierzyć w to że wąż może mówić?”
Czyż nie jest to ogólnie przyjęta przez naukowców teza że Raj to jest mit, lub bajka?. Czyż
wszyscy tego nie wiedzą?
Nie wszyscy. Faktem jest, są na ten temat trzy solidne tezy dla otwartych umysłów. Istnieją
dowody na faktyczne istnienie Raju.
Prawo przyczyny, albo relacje między przyczyną a skutkiem, mówi że wynik jest proporcjonalny
do przyczyny. Na przykład… sztuczne ognie dają efekt proporcjonalny do efektów ogni
sztucznych.
Granat, bomba albo termonuklearna bomba daje efekt proporcjonalny do ich wymiaru i mocy.
Kiedy więc znajdujemy efekt wszechświatowy, rozumując logicznie, musi to być
wszechświatowy powód.
Niezaprzeczalną prawdą jest że wszystko i wszyscy muszą umrzeć. Dlaczego?
Wszystko powraca do do Raju, i Węża…-wroga życia.
Dziesiątki milionów, prawdopodobnie setki milionów dolarów są zainwestowane w badania
powodów starzenia się i przedłużania życia. A jednak wszyscy umieramy. Dlaczego?
Pismo Święte mówi : ‘’ W dniu w krórym to zjesz, umrzesz.”
Wąż powiedział, ‘’ Z pewnością nie umrzesz”. Wszyscy wiemy że to uniwersalme kłamstwo.

Drugim dowód …

Też znależć można w Piśmie a jego efekt jest również widoczny w życiu codziennym. Żanim
człowiek oznajmił niezależność od Boga, jego życie było ‘’skoncentrowane” w Bogu. Swiat był
pełny harmonii.. Jednak człowiek zmienił punkt odniesienia; zaczął koncentrować się na sobie w
wyniku czego stał się samolubny. Swiat się zepsuł a my z nim.
Samolubstwo to powód odrzucenia Boga. Przekonani przez kłamstwo że ‘’nasza” droga jest
lepsza, nie wierzymy w Boską dobroć i odrzucamy Jego nauki.. Samolubstwo to grzech.a my
jesteśmy /w różnym stopniu /, samolubni .
Część bycia człowiekiem jest skoncentrowanie na sobie. Czy możecie podać choćby jeden
problem w obecnej kulturze który nie jest, w jakiś sposób, rezultatem samolubstwa?. Zniszczone
rodziny, dzieci przucone przez matki i ojców, przestępczość, korupcja w rządzie, zniszczone
środowiso i wojny. Lista jest długa.

Trzecim mocnym potwierdzeniem /dowodem/ jest rozpowszechniona wiara
w… kłamstwo .

‘’Co jest kłamstwem?”. Wąż / Szatan/ powiedział . ‘’ to co chcemy dla siebie, to co my
wybieramy jest lepsze, a nie to cokolwiek Bóg chce dla nas”. Zarzutem w stosunku do Boga jest ,
„On nie jest dobry”.
My wszyscy,wcześniej czy póżniej, uwierzyliśmy w kłamstwo i często wierzymy i dziś.
Niewykluczone że jest to resztą wytłumaczenia i monumentalną odpowiedzią na to dlaczego
opieramy się przyjęciu dowodów na istnienie Boga.
I właśnie ta deklaracja naszej niepodległości daje nam fałszywy sens mocy, determinacji, i
poczucia kontroli. Oczywiście nie kontrolujemy niczego / realnie/ tak samo jak wtedy kiedy
zapinamy pas bezpieczeństwa w samolocie.
Faktycznie, niewiele jest rzeczy nad którymi panujemy. Jeżeli nie jesteś wyjątkowo bogaty, masz
bardzo ograniczony wybór tego gdzie żyjesz i gdzie pracujesz.
Nie możesz wybrać rodziny w której się urodziłeś, wieku w którym się urodziłeś, albo kultury .
Nie masz wyboru swojej płci, rodzaju ciała, I.Q, temperamentu, osobowości, albo koloru skóry.
Najważniejszym wyborem przed którym stajemy to decyzja uwierzenia w kłamstwo.
Poza tym, nie masz prawie nic czego mógłbyś się trzymać. Nie wiesz czy nie stracisz wzroku,
słuchu, trzeżwego umysłu, zdrowia, pracy, żony czy możliwości poruszania się.
Jest tylko jedna rzecz która oddziela ciebie od życia w krórym się znalazłeś. Twoja wola.
W tym jednym jesteś suwerenny.
Możesz kontynuować twoją deklarację niepodległości od Boga. Możesz spędzić całe życie w
stanie buntu, oddać ostatni oddech i umrzeć—niepoddany Bogu.
Ale dlaczego chciałbyś? Czy nie jest to nieracjonalne?. Jedyny wyobrażalny powód, to to, że
wierzysz w kłamstwo – że to co chcesz dla siebie jest lepsze od preferowanego planu przez
Boga, życzliwego i nieskończenie perfekcyjnego na całe twoje życie. Wierzysz, że nie możesz
zawierzyć Bogu.
To prawda że wiele rzeczy które Bóg zabrania mogą być bardzo kuszące. Kiedy Bog mówi ‘’Nie”,
On tak naprawdę mówi ‘’ Nie skrzywdż się”. Aczkolwiek dowód na to jest dość słaby, nauki
moralne są tak realne jak prawa fizyczne. Przekrocz prawo przyciągania ziemi i rezultaty będą
natychmiastowe. Zakłócenie praw moralnych może lub nie spowodować natychmiastowe,
widoczne efekty. Dużo czasu zajmuje żołędziowi aby wyrosło z niego drzewo.
Wierzymy że to Wąż jest przyczyną tego że znąjdujemy się w tej jakże bolesnej sytuacji , w
której jest obecnie świat.
Więc. W co wierzysz?. Przed kosmiczną teorią ‘’Big Bang” , ci co nie chcieli uznać obecności
Boga próbowali znależć odpowiedź w tym przekonaniu, że cała materia jest wieczna. Wiedza
mówi nam jednak, że materia nie może być stworzona z niczego. Może zmieniać formę,
powiedzmy ze stałej lub płynnej na gaz, ale nie może być stworzona.. Aby materia mogła być,
musi być Twórca którego byt przekracza prawa fizyki.
Wiemy z pewnością że wszechświat miał swój początek. Nauka teoretyzuje jak to się stało. Po
dokładnym rozpatrzeniu wielu wektorów takich jak, siła przyciągania i prędkość, niektórzy
sugerują że możliwe jest istnienie wielu ‘’ wszechświatów” a nie tylko jednego. Taka teoria
sugeruje że w takim przypadku potrzebne są dokładne badania a nie dowody na stworzenie świata.

Oczywiście hipoteza wielokrotności jest nie do udowodnienia. Taka przesłanka nie oferuje
rozwiązania problemu jak się to zaczęło, tak samo z siebie, bez Boga.
Każdy, o średniej nawet inteligencji, bez pomocy naukowców w białych kitlach, może jasno
zobaczyć dowody dotyczące istnienia.
Pamiętacie może tego naukowca, który na początku każdego epizodu w TV serialu ‘’Cosmos”, z
dużą pewnością siebie mówił; ‘’ Kosmos, jaki jest , czy był, czy kiedykolwiek będzie”. O ile
pamiętam, nikt nigdy nie zapytsł Carl-a Sagana, ‘’ Skąd ty to wiesz?”. Odpowiedż na to jest…
„‘’Nie wiedział”.
Jest to stwierdzenie nie do udowodnienia. Nie ma sposobu żeby to naukowo udowodnić. Jest to
stwierdzenie oparte na wierze . Wyobrażcie to sobe!.
Jednak, jest możliwe, że miliony ludzi, nienauczonych metody sprawdzania stwierdzeń,
zaakceptowaly tę powtarzaną wielokrotnie deklarację za ewangieliczną prawdę.

DLACZEGO WIARA W BOGA MA SENS
Wiele z tego co wiemy, bez potrzeby bez opierania się o twierdzenia ekspertów, jest tak oczywista
jak to, że masz nos w środku twarzy.
Widać wyrażnie, że istnienie opiera się, w wysokim stopniu na zorganizowaniu. Ziemia, jako
taka, jest w wysokim stopniu zorganizowana, i wielu wierzy że równowaga w środowislu jest
delikatna i zagrożona. Obserwujemy nieprawdopodobną różnorodność przyrody.
W roku 1970 Science Reader podał że prawdopodobnie połowa gatunków roślin w Południowej
Ameryce musi być jeszcze sklasyfikowana.
Istnieje oszałamiająca złożoność na całym świecie zaczynając od żywych komórek i DNA aż do
subatomowych struktur elementów.
Ekologia i nauka o środowisku głosi o wajemnych powiązaniach w naturze.
To że woda wrze zawsze w temperaturze 100 stopni Celsjusza na poziomie morza i inne prawa
fizyki i chemii demonstrują że wszechświat jest wysoko racjonalny, pełen wiedzy i zrozumienia.
Pomyśl tylko. Naukowcy nie mogą zacząć eksperymentów a tym bardziej je sprawdzić, bez
upewnienia się że są oparte na prawach fizyki lub chemii. Zrozumienie /eksperymentów/ jest
postępujące. Współczesna technologia potwierdza to cały czas.
Teoria Bing Bang tego nie wyjaśnia. Naturalizm / Ateizm musi uwierzyć że :
1
2
3
4
5
6
7

Coś powstało z niczego.
Chaos stworzył porządek
Świat nieorganiczny stworzył życie
Nieświadomość stworzyła świadomość
Nieosobowość stworzyła osobowiść
Brak możliwiści widzenia stworzył wizję
Brak słuchu stworzył słuch
…I tak dalej, i tak dalej.
To nie jest racjonalny sposób widzenia. To nie jest ‘’widzenie magiczne”.

Obecność Boga jest udowodnione racjonalną logiczną naturą rzeczy
rozumianych takimi jakimi są.

Bóg to Miłość. I On ciebie kocha. A jednak, ogłaszamy naszą niezależność od Boga co jest
niczym innym jak buntem przeciw Niemu, albo grzechem. I gniew Boży spada z nieba każąc
za grzechy.
Niedawno, podczas wykopków archeologicznych została wydobyta waza z następującym
napisem, …” rzecz jest warta tyle ile ktoś za nią zapłaci.”
Ile jesteś wart? Bóg kochał ciebie do tego stopnia że zesłał Swojego Syna Jezusa aby
zmarł za twóje grzechy przeciw Jemu./ /Jan 3:16/. On zapłacił straszliwą cenę aby ochronić
nas przed od straszliwym przeznaczeniem.
To jest wielka cena. Ty i Ja możemy oprzeć się, przeciwstawić się temu co jest przeciw
jakiejkolwiek logice i racjonalnemu myśleniu.
Dlaczego? Ponieważ w pewnym stopniu, wierzymy w Kłamstwu zrodzonemu w Raju.
Jakiemu Kłamstwu? Klamstwu że..” To co chcemy dla siebie jest lepsze i ważniejsze od
tego co dobry Bóg nam zaplanował”
Nie wierz temu. Niezliczone miliony Chrześcijan udowadniają to od dwóch tysięcy lat
przekazując prawdę Boga. Bóg jest miłością. I kocha ciebie.
Wąż powiedział :..” Bóg nie jest dobry”. Bardziej powszechne, współczesne stwierdzenie to
..” Bóg nie istnieje”. Każde z tych stwierdzeń deprecjonuje ciebie jako mało wartościowego,
nieważnego albo niewiele znaczącego.
Masz w to wierzyć bez żadnych aktualnych podstaw które by to poparły.

WIEMY ŻE BÓG ISTNIEJE
Realne podstawy tego że Bog istnieje to PORZĄDEK świata i Wszechświata. Od
najmniejszych do wielkich rzeczy postrzegamy porządek wszechświata. Porządek ten jest
dodatkowodemonstrowany według praw fizycznych, chemicznych, matematycznych,
muzycznych, botanicznych, geologicznych i wielu innych do tego UPORZĄDKOWANIA
dodajmy:

RÓŻNORODNOSC

ZŁOŻONOŚĆ

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

ZROZUMIAŁOŚĆ

Kosmiczna teoria ‘’Bing Bang”nie oferuje żadnego wytłumaczalnej siły która tym kierowała.
….” Oooo owszem tak , oferujemy! Twierdzi ateista. ...” Teoria ewolucji Darwina i dobór
rnaturalny wyjaśnia to wszystko !!”
Czyżby? Selekcja Naturalna jest tak Bogu-podobna w swojej przypuszczalnym autorytecie, że
współczesny ewolucjonista i ateista, Richard Dawkins czuje potrzebę aby z wielkim wysiłkiem
tłumaczyć nam , że selekcja naturalna …” Jest ślepum narzędziem, nieświadoma i bez
przyczyny”. Nie mówi nam gdzie się tego nauczył. Rozumiem że jest to jego następne
stwierdzenie na podstawie „wiary” tam gdzie nie ma dowodu, więc chce abyśmy po prostu to
przyjęli jako fakt.

W końcu, czy cały ta teoria naturalnej selekcji nie jest próbą aby kolej rzeczy wyjśnić bez
potrzeby referowania ich do nadnaturalnej interwencji albo Boga? Dziwnejest to że wielu z nas
odczuwa, że nasze całe życie nie ma celu.
…” Płodna wyobrażnia nie ma granic….” To mogło się tak zdarzyć””…” Mogło pójść tą drogą”.
Wygląda na to że dając wystarczającą ilość czasu, powiedzmy parę bilionów lat i przy pomocy
ślepego narzędzia, nieświadomości i bez żadnej przyczyny powstał proces który ..”mógł” stworzyć
porządek rzeczy, kompleks systemów i odmian, i tak dalej, i tak dalej, co możemy doświadczyć
naocznie obecnie.
Jest rzeczą ważną, aby zobaczyć że Teoria Ewolucji Darwina i Teoria Kosmiczna Big Bang tym
czym są. Są zastępczym wyjaśnieniem, które jest próbą odpowiedzi na ważne pytania na które
nie udało się odpowiedzieć. Bóg jest lepszą odpowiedzią.
Widzieliśmy wszyscy zdjęcia odcisków stóp człowieka na księżycu. Projektanci Pojazdu
Księżycowego wychodzili z założenia że grubość osadzonego pyłu na księżycu będzie
proporcjonalna do grubości zgromadzonego przez setki lat pyłu na Ziemi / biorąc pod uwagę
niższą grawitację i brak atmosfery/. Po bilionach lat, spodziewano się że głębokość osadu będzie
mierzona w metrach, tymczasem jak projekt Pojazdu pokazał, nawet nie było tam więcej niż
kilkanaście centymetrów --- głębokości która odpowiada akumulacji nie dłuższej niż sześć do
dziesięciu tysięcy lat.
Oczywiście Bóg mógł stworzyć to w taki sposób jakiby wybrał --- przez biliony lat, lub tak
jak stworzył Adama w dorosłej postaci, mógł też stworzyć dojrzałe drzewa, skały i galaktyki …w
pełni dojrzałe ze wszystkimi oznakami starzenia się.
Wiek Ziemi opieramy na założeniu że …”Zegar Skamieniliny” zaczynamy obliczać od zera.
Albo w przypadku przestrzeni, prędkość jest stała.
Oni wierzą, że mogą obliczyć odległości galaktyki od jej środka, a jednak w innych miejscach
kosmosu mówią że nie wiadomo gdzie ten środek naprawdę jest.
To jest oczywiście nieudowodnione i niemożliwe do udowodnienia przypuszczenie. Nie ma
mowy żeby to udowodnić. W każdym przypadku, potrzeba …”kogoś” kto by to zaczął. Wygląda
to na bajkę dla dorosłych. Tak jak uwierzyć w królika wyciągniętego z cylindra, tylko że bez
cylindra albo nawet i magika.
Nie wiemy, czego nie wiemy.. Więc, jeżeli strona ateistów zaczyna intensywne i intensywne
narracje z dziedzin astronomii, botaniki, biologii, chemii, fizyki i innych, czujemy się w tej
sytuacji w której nie możemy podjąć stanowiska albo odrzucić daną teorię.
A jednak widzimy to kolosalne opanowanie nowoczesnego świata króre steruje szkołami i
rządami , i mamy wrażenie że jest niewiele co możemy zrobić pogrążając się coraz szybciej i
szybciej w otaczający nas chaos.. Oni mówią: …” Możemy wejść do laboratorium i udowodnić że
szybkość stopnia rozkładu w skamienilinie albo w tej skale jest stały”. I możemy udowodnić że
musiały minąć … miliony albo biliony lat aby osiągnąć taki rezultat. Jest to dowód na to że
wszechświat ma biliony lat”.
Ale czego nie mogą udowodnić, ponieważ nie ma żadnego naukowego na to testu że zegar
czasu w skale albo skamienilinie zaczął się od zera. Bez tego podstawowego dowodu muszą
opierać się na przypuszczeniu i oprzeć się na zwykłej wierze że tak jest. Więc cały ten gmach
dowodów stoi na przypuszczeniu --- na wierze. Nie mają żadnego dowodu, a jednak rządzą.

Te błędne aksjomaty rządzą wyłącznie dlatego że inni nie wiedzą że nie ma dowodów na te
fundamentalne założenia.
Odseparowanie galaktyk jest też używane jako przykład przez tych…” uczonych” tak samo.
Mówią:…” Możemy wejść do laboratorium i udowodnić jaka jest szybkość światła. Zakładają ale nie
udowadniają, że szybkośc światła jest maksymalną szybkością jaką cokolwiek może osiągnąć.
Mówią że trzeba bilionów lat aby światło dotarło do Ziemi.”
Czego jednak nie mogą udowodnić tego że Bóg nie istnieje.Jest to prawdziwy powód dla ich
przewrotnych wyjaśnień --- aby pokazać jak ludzkość może zrozumieć bez potrzeby wiary w .
.” Hipotezy Boskie”.
Jest książka napisana przez Charles-a Francis Potter-a pod tytułem
HUMANIZM JAKO NOWA RELIGIA
Autor pisze:…”Nauczanie jest najpotężniejszym sprzymierzeńcem Humanizmu, każda szkoła w
Ameryce jest szkołą Humanizmu. Co teistyczne szkoły, gdzie spotkania odbywają się w każdą
niedzielę, raz w tygodniu, i uczące tylko część dzieci, może zrobić na potop informacji
pięciodniowego programu humanizmu w szkołach państwowych?”
Bóg stworzył Adama w dorosłej ludzkiej postaci z wszystkimi cechami starości. To samo dotyczy
drzew, skał i galaktyk. Oni twierdzą co innego. Mówią że mogą to udowodnić. Są w błędzie.
Co powinniśmy zrobić? Morze Martwe jest martwe bo wodę wprawdzie dostaje ale nie ma
możliwości przekazania dalej /odpływu/. Miejmy pewność że nie jesteśmy jak to Morze Martwe,
mając informacje nie przekazujemy ich jednak dalej. Poinformuj kogoś. Powiedz wszystkim.
Daj Znać Całemu Światu!
Jeżeli zaczniesz zdanie od …”Boga nie ma”, musisz znależć inne wytłumaczenie. Jeżeli odrzucisz
Kłamstwo – Węża… nie potrzebujesz już innej wersji.
BÓG BIBLIJNY JEST
SUWERENNY

WSZECHOBECNY

WIECZNY

ŚWIĘTY

NIEZASTĄPIONY

PRAWY

JEST DUCHEM

JEST SPRAWIEDLIWY

WSZECHMOCNY

JEST MIŁOŚCIĄ

WSZECHWIEDZĄCY

… I O WIELE WIĘCEJ

Pismo powiada że obecność Boga jest wyrażnie widoczna.Odrzucamy te dowody w celu własnej,
błędnej, korzyści dla siebie. Wybraliśmy wiarę w to co głosi Wąż.
Wiedza to naprawdę potęga. Z tym co wiesz, naprawdę możesz zrobić wiele. Nie jest to wspaniałym
przywilejem że możesz sprawdzić przesłanie w laboratorium swojego, własnego życia?.

No a teraz możesz zapytać KOMU możesz zaufać? Niektórzy pewnie mogą zdetronizować Boga w
swoim życiu, ale to wcale nie zmienia faktu że ON kontynuuje rządzić i królować.
Twój dom jest zbudowany z cegieł. Nie musisz wcale wiedzieć gdzie jest ani jak się nazywa dana
cegła. Sam budynek jest na to dowodem. Żaden budynek nie powstał nagle bez żadnej przyczyny.
Sa jednak tacy którzy chcą nam powiedzieć że tak właśnie pwstał wszechświat. Bez żadnej
przyczyny. Któregoś wtorku po południu.

WEŻ POD UWAGĘ TE FENOMENALNE CYTATY
MATTHEW 7:13…” Wejdż w bramę. Im szersza jest tym łatwiej może ulec zburzeniu. Wielu tam
wchodzi”.
2 CORINRHIANS 5:17-21…” Ktokolwiek w Chrystusie, ten będzie nową osobą; przeszłość jest
zaszłością ujrzysz wszystko w nowym świetle. I wszystkie rzeczy pochodzą od Boga który
zjednoczył się z nami poprzez Jezusa Chrystusa i dał nam ministerstwo pojednania. Do zmiany
Boga poprzez Chrystusa zjednoczył świat ze sobą, nie przypisał im wtargnięcia, i zobowiązał nas
do słowa pojednania. W ten właśnie sposób jesteśmy ambasadorami Chrystusa, tak jakby Bóg
błagał ciebie poprzez nas; modlimy się w imieniu Chrystusa, badż pojednany z Bogiem. Gdyż On
powołał go do zmazania naszych grzechów, Tego który grzechu nie zaznał ; abyśmy mogli
zjednoczyć się w prawości Boga w Nim”.
(Jeżeli czujesz impuls odrzucenia, nie musisz mu ulegać. Masz w sobie tyle mocy aby wybrać Boga )
Czyż nie jest to najwspanialsza wiadomość jaką można dostać? Całkiem nowe życie. Nowy początek .
Nareszcie --- prawdziwy powód tego, po co żyć.
Nie przepuść okazji. Poproś Boga żeby okazał ci Jego zbawienie. Co możesz stracić? Nie wierz
Wężowi.
Niektórych niepokoi aspekt tajemnicy która jest w Biblii.
Zostało zaobserwowane że cztery najbardziej tajemnicze słowa w Biblii to są pierwsze cztery:
NA POCZĄTKU BYŁ BÓG.
Z Bogiem…możemy spodziewać się cudów.
Sławne jest powiedzenie Karola Marksa że :…”Religia to opium dla ludzi”
Ci co strzelają w szkołach, po zastrzeleniu swoich rówieśników i nauczycieli często popełniają
samobójtwo myśląc że unikną poczucia winy.
Prawdziwym opium dla ludzi jest wpajanie im że po śmierci nie ma nic.
Mając Boga w sercu zmienisz wszystko. Może gwarantować karę za grzechy i okazać nam Zbawcę.
Czy wiesz czy nie, jest nieskończona MOC i dobre ISTNIENIE, króre jest święte , sprawiedliwe i
które kocha ciebie i mnie.
I poza naszą możliwością zrozumienia, wbrew temu że wie o każdym naszym złym
uczynku, ON chce pogodzenia z nami. Czy nie jest to najlepsza myśl która może opanować ludzką
świadomość? Zaproś Boga aby ci pokazał że to jest prawda. Wtedy, zapytany, możesz odpowiedzieć :

…” Wierzę że Bóg w swojej Osobie udowodnił mi że to jest prawda”. Szukaj. Znajdż. Odrzucenie
Boga jest zaakceptowaniem tego że Przeżycie Najbardziej Przystosowanego jest końcową prawdą. Czy
my naprawdę żyjemy w tak beznadziejnej rozpaczy?
Wiara Chrześcijańska nie jest filozoficznym argumentem. Pismo Święte mówi że Chrystus
zmarwychwstał. Kościół twierdzi że ON jest ciągle żywy i dziś. Każda część Nowego Testamentu
opiera swój autorytet nie na śmierci ale na zmartwychwstaniu. To nie jest trudne do udowodnienia.
Wiesz sam. Na pewno. Jedyne co trzeba to szczera i żarliwa modlitwa.

Czy to będzie twój moment prawdy ?

MODLITWA

Drogi Panie,
Z tym co dotychczas byłem w stanie odkryć, myślałem że Ciebie nie ma. Jednak, jak
wziąłem pod uwagę że istniejesz i że stworzyłeś ten świat, wiem że nie podążałem za Twoimi
wskazówkami, a nawet nie chciałem ich odkrywać.Proszę pomóż mi w tym właśnie
momencie. Wybacz mi wszystkie zło jakie wyrządziłem. Akceptuję Twego Syna Jezusa który
zapłacił za moje grzechy i pomógł mi Ciebie odnależć. Pomóż mi odkryć więcej Twoich
prawd właśnie wtedy kiedy uznaję Ciebie jako mojego Zbawcę i przewodnika.
W imię Jezusa, Amen

JAK WIELKA JEST CIEMNOŚĆ
Znasz więcej niż 99% swojej rodziny, przyjaciół i współpracowników. Czy pozwolisz Bogu aby
przy twojej pomocy rozświetlił ich ciemność?. Oczywiście Wróg będzie cię od tego odwodził.
Nie pozwól innym…” zło nazwać dobrem a dobo złym” nigdy więcej. Masz podstawę… Boga, żeby
powiedzieć co jest dobrem a co złem. Rozstrzygnij to za rok, za dziesięć lat a będziesz wypełniony
radością z tego wyboru dzięki mówieniu tych prawd tym którzy potrzebująBoskiego oświecenia.

