Hva slags liv?


Enten eksisterer Gud, eller han gjør det ikke



Enten har livet en objektiv hensikt, eller det har det
ikke



Enten finnes objektive moralske verdier, eller ikke



Enten har vi en viss grad av fri vilje, eller ikke



Enten sto Jesus opp fra de døde, eller ikke



Enten vil vi leve i evighet, eller ikke

Hva er en teist - og grunner til å være det?


Enten tror man det finnes en Gud eller ikke




Kan sml. med at enten er man gift eller ikke –ikke med at en ungkar har en kone
mindre enn en kristen

Grunner til å tro på Gud:


Begynnelsen av universet: Ikke noe kan skape seg selv



Fininnstillingen av universet: For usannsynlig og ikke nødvendig



Naturlovene –krever en lovgiver



Logiske lover: Går forut vår evne til å tenke, som bygger på disse



Matematiske lover. Ikke selvsagt at universet følger menneskelagde lover



Informasjon i kjemikalier og genetisk kode: Aldri dokumentert uten intelligens



Livet: bygger på informasjon og funksjonalitet ut fra en hensikt



Bevissthet og samvittighet: Om alt var kjemiske reaksjoner – ikke til å stole på



Fri vilje: Om alt var molekyler i lovmessige baner, ville vi vært nano-maskineri



Objektiv moralske verdier, rettferdighet og kjærlighet: uforklarlige uten Gud



Det onde: Uten noe godt, kan man ikke gjenkjenne ondt. Intet godt uten Gud

Hva kan vi si om Gud?


Selveksisterende: grunnlaget for all tilværelse, ikke forårsaket



Uendelig: den fullstendig maksimering av aktualisert væren



Enkel: Ikke-delt; består ikke av deler



Immateriell: ånd, består ikke av materie



Romløs: går utover rommet



Tidløs: går ut over tiden, har ingen begynnelse eller ende



Allmektig: har makt over alt, kan gjøre alt som er logisk mulig



Allestedsnærværende; Hellig: atskilt fra synd, moralsk perfekt



Allvitende: kjenner alle aktuelle og mulige tilstander av til ting



Uforanderlig: fast målestokk som alt annet måles ved



Personlig: har bevissthet, følelser og vilje, gjør valg

Om ateisme


Om ateisme bare er mangel på tro på Gud, så er stener,
trær og dyr ateister: Ateister mangler ikke tro på materie,
de tror den er alt som finnes:



De må tro at årsaks-lover ble satt ut av kraft: At ingen
skapte og fininnstilte universet, ut fra ingenting



Hjernematerie fra en ikke-styrt prosess leder oss på et vis
til sannheten



Genetisk kode tilsvarende 1000-vis av bøker dukket opp
uten noen programmerer



Det finnes ingen objektiv moral, ingen menneskeretter



Intet objektivt ondt finnes –bare ulike grader av det



Vitenskap fungerer, til tross for at immaterielle lover –som
den bygger på, ikke eksisterer i virkeligheten

Svar på innvendinger:


1. Hva mener du med det?



2. Hvordan kom du til den oppfatningen?



3. Har du noen gang tenkt på …



OM UNIVERSET HADDE EN BEGYNNELSE:
 MÅ
 A.

DET HA EN SOM STARTET DET

Enten skapte Ingen noe av ingenting

 Og/eller

 B.

Noen skapte noe ut av ingenting

Ateister stjeler fra Gud


Causality: Årsakslover – lover krever en lovgiver



Reason: Fornuft – Om alt som finnes er svirrende molekyler, kunne
en ikke stole på noe



Informasjon: Informasjon er immaterielt, består ikke av tonerflekker på papir



Moral: Om bare én ting kan sies å være absolutt ond, så indikerer det
en absolutt moralsk lov –som krever en lovgiver



Evil –Ondskap: En kan ikke kalle noe ondt, uten å kunne ha
sammenlikne med noe godt.



Science: Vitenskap – Verken fornuft eller vitenskap kan begrunnes ut
fra kjemiske reaksjoner i hjernen



Forbokstaver: CRIMES

