Hva er kristen tro?
Det er forskjell på å tro at -(kunnskap) og å tro på noe. Kristen tro
krever din tilslutning, at du holder noe for sant. Men det er ikke
frelsende tro.
Bare å kjenne til eller holde kristne læresetninger, gjør ikke noen til
kristen. En må gi det sin aktive tilslutning og søke tilflukt til det Jesus
gjorde for oss, for selv å få del i frelsesverket. Et bilde er at en må stige
på bussen for å nå fram til bestemmelsesstedet.
Å ha tillit til noe inntreffer etter at en har funnet om det er gyldig. Når
vi velger å stole på Jesus Kristus for vår frelse. Bibelen krever ikke blind
tro, uten å se på bevis.
Idealet er å vite hvem vi tror på: 2 Tim 1v12: Derfor er det jeg lider,
men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på.

Trosevne avhenger av


Uforanderlige logiske lover: Dikotomien mellom sant og falskt er
grunnleggende for rasjonalitet/vitenskap og overlevelse.



Bevissthet og fri vilje: Om vår bevissthet bare er en materiell ting,
så kan vi bare reagere basert på kjemikalier i vår hjerne. Da ville
våre tanker være fullstendig diktert av kjemi og fysiske lover.



Bevissthet, ikke bare en hjerne: For at sann rasjonalitet skal være
mulig, må vi ha en bevissthet, ikke bare en hjerne. Uten det kan vi
ikke fritt komme fram til rasjonelle konklusjoner.

Er logiske lover menneskelige konvensjoner?


Om noen hevder dette, tror de ikke at deres egen påstand bare er
en menneskelig konvensjon, men at den gjelder for alle individer
til alle tider. De benytter dermed universelle lover for logikk for å
benekte at de finnes.



Logiske lover er underliggende og grunnleggende for all tenkning.
Vi starter med dem for å kjenne noe som helst. Vi kunne ikke
trekke noen konklusjoner uten å kjenne dem.



Eks.1: For å kunne si: 'Jeg tenker altså er jeg', må en benytte
logikk for å forstå at en må eksistere for å kunne tenke.



Eks 2: Før det fantes mennesker på jorda, var likevel påstanden
'det er ingen mennesker på jorda' sann.

Ateisme er en grunnleggende overtro


Ateisme innebærer en følelse av identitet og mening for dem som
knytter seg til den, en metafysikk å fortolke verden etter og et
verdisystem å leve etter; selv om det bare er en negasjon av
metafysikk og moral knyttet til religion.



I følge Websters ordbok er overtro "en forestilling som blir
vedlikeholdt til tross for bevis for det motsatte."



Bevis kan bare vurderes av immaterielle bestanddeler, som
bevissthet, lover for logikk og årsaks-lover. Så når ateister hevder
at de har bevis for ateisme, er det faktisk det motsatte de har. Å
resonnere innebærer å forutsette en immateriell virkelighet.

