Miért hiszünk?
Bizonyítékok a keresztyén
hit mellett
Az Istenben való hit valóságának bizonyítása
logikai lépésekben

Három alapkérdés
 Honnan jövünk? (Hogyan keletkezett a

világ?)
 Miért élünk? (Mi az életünk célja itt e
földön?)
 Hová tartunk? (Miben reménykedhetünk a
halálunk után?)

Az igazsághoz vezető út lépései
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A világ (Univerzum, Föld, élet, ember) valóságosan létezik.
A világnak volt kezdete (tehát nem létezik öröktől fogva)
Aminek kezdete volt, annak van oka.
Az okozat sohasem lehet nagyobb az őt kiváltó oknál
semmilyen tekintetben.
A világ okának legalább akkorának, vagy nagyobbnak kell
lennie, mint maga a világ
A látható és általunk felfogható világban az Univerzum maga
a legnagyobb, ezért az oknak nagyság tekintetében
legalább akkorának, vagy nagyobbnak kell lennie.

Az igazsághoz vezető út lépései
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

A világban van információ
Információ csak értelmes forrásból (adótól)
származhat
A végső oknak személyesnek kell lennie
Az anyag és energia nem személyes, nem
értelmes, ezért csupán hordozza, de nem hozza létre
az információt
Az energiának nincs tudata
Az anyag és energia nem lehet a végső ok
Végtelen ok-okozati lánc elképzelhetetlen, kell lennie
egy végső oknak

Az igazsághoz vezető út lépései
14. Léteznie kell egy értelmes, személyes végső
15.
16.
17.

18.

oknak, amely nagyobb a világnál.
A végső oknak képesnek kellett lennie létrehozni a
világot
Csak egy végső oknak szabad léteznie, nem lehet
többféle belőle
A végső okban mégis jelen kell lennie a
sokféleségnek, mert a sokféleség jelen van a
világban.
E végső okból mi okozatok (teremtmények) annyit
ismerhetünk meg, amennyit ez az alkotó meg akar
velünk ismertetni

Az igazsághoz vezető út lépései
19. A jelenleg ismert ezerféle vallás, és millióféle egyéb

elképzelés közül egyedül a Bibliában önmagát
kijelentő Istenre illenek rá pontosan a fenti
ismérvek (végtelen, mindenható, személyes, egy
Isten, mégis három "személy„
20. Annak az Istennek tehát, akiről a Biblia tudósít,
léteznie kell
21. Ha Isten létezik és személyes, akkor
feltételezhetjük, hogy okkal hozta létre a világot,
tehát keresnünk kell az üzenetét
22. Ez az üzenet a 19. pont alapján a Biblia.

Három alapkérdés
 Honnan jövünk? (Hogyan keletkezett a

világ?)
 Miért élünk? (Mi az életünk célja itt e
földön?)
 Hová tartunk? (Miben reménykedhetünk a
halálunk után?)

