
     Пройдіть тест
     
     Що є правдою?
     
     Що реально?
     
     Чи можемо ми це знати?
     
     Умови: Читачу, вас розглядають як випадковий продукт природи, практично 
неважливий, незначущий, як так, що не має великої цінності і цілі, АБО як 
людину, створену за образом Бога, дуже важливу, значущу та таку, що має велику 
мету і цінність. Яким буде ваш вибір? Вам вирішувати.
     
     Пояснення: Без того, щоб довіритися думці і надійності інформації будь-кого
з авторитетів, можливо, в білому лабораторному халаті, якого ви не знаєте 
особисто, і хто, можливо, щось від вас приховує, ви самі вивчаєте докази і 
приймаєте рішення. Удачі!
           
     Питання 1. Дехто думає, що життя могло початися (А) мільярди років тому, 
коли блискавки вдарила в первісне болото. Життя розвивалося протягом мільярдів 
років і поколінь (в порушення другого закону термодинаміки), щоб стати таким, як
ми бачимо його сьогодні. 
     Інша точка зору (B) полягає в тому, що більш розумно вважати, що виникнення
життя — це продукт Розуму.
     Ваш варіант: (А) (В)
     
     Питання 2. Дехто вважає, що загальний порядок, організація і корисність 
(продуктивний результат) природи (А) є результатом випадкових процесів без 
втручання когось стороннього. Інші (В) дотримуються думки, що Розум є кращим 
поясненням цього.
     Ваш варіант: (А) (В)
     
     Питання 3. В нашому світі існує величезна різноманітність всього — як 
живого, так і неживого. Як ви думаєте, цю величезну різноманітність найкраще 
пояснити: (А) як результат процесу, який його прихильники описують як «сліпий, 
бездумний і марний» або (B) як чийсь інтелектуальний задум?
     Ваш варіант: (А) (В)
     
     Питання 4. На додаток до порядку, організації, корисним результатам і 
різноманітності, погляньте на приголомшливу складність живих істот з їх 
індивідуальними і унікальними ДНК, кожен з яких відрізняється від всіх інших; а 
також на атомну структуру різних елементів, де все міцно і надійно. Запитайте 
себе:
     «Розумно, раціонально і логічно думати, що це результат (А) сліпого, 
бездумного і не цілеспрямованого процессу», або (В) «це результат роботи 
інтелекту»?
     Ваш варіант: (А) (В)
     
     Питання 5. Космос впорядкований за певними законами. Ці закони здаються 
незмінними, міцними і надійними. Створіть автомобіль, холодильник, ракету і 
багато іншого за правилами, і це спрацює. Яке походження цих законів? Чи є більш
ймовірним, розумним, раціональним і більш логічним, що вони походять від (А) 
законодавця? Якщо ні, (B) то звідки?
     Ваш варіант: (А) (В)
     
     Питання 6. Деякі речі такі смачні. Так багато ароматних задоволень. Іноді 
здається, що світ і людина просто створені одне для одного. Чи вважаєте ви, 
читачу, більш логічним, що все це є результатом (А) «сліпого, бездумного і 
марного» процесу або ж (Б) це — результат творіння Творця?
     Ваш варіант: (А) (В)
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     Питання 7. Багато речей зачаровують і захоплюють нас. Які ж шанси, що ми 
можемо бачити і знаходити так багато всього того, що радує нас? Чи є це 
результат (А) природного процесу, який є «сліпим, бездумним і марним»? Або існує
більш логічне пояснення цього (В) — все це походить від Творця?
     Ваш варіант: (А) (В)
     
     Питання 8. Існує багато речей для насолоди і задоволення, крім ароматів 
кулінарії. Наприклад, музика, яку ми так любимо слухати, а також безліч 
задоволень тактильного характеру. Як ви вважаєте, всі ці наші здібності і, 
здавалося б, невичерпний запас задоволення — річ випадкова? Результат (А) 
«сліпого, бездумного і марного» процесу? Або (Б) джерелом їх походження є 
Творець?
     Ваш варіант: (А) (В)
     
     Питання 9. Земля надзвичайно передбачувана, пізнавана і зрозуміла, її можна
осмислити. І людина має вміння, винахідливість і здатність використовувати 
незмінні закони природи на благо людства. Чи вважаєте ви, що існування законів 
природи і здатність людини розшифровувати і використовувати їх найкраще 
пояснюються (А) «сліпою, бездумною і марною» силою? Або (Б) існуванням Розуму?
     Ваш варіант: (А) (В)
     
     Питання 10. Ефект Випадковості. Якби Сонце або Місяць були на 10% більшими 
чи меншими, або на 10% ближче або далі; якби обертання Землі було на 10% швидшим
або повільнішим, або, якщо б її нахил навколо осі був на 10 градусів більшим чи 
меншим, життя, як ми знаємо, не існувало б на землі. Екологічний баланс Землі 
здається точно налаштованим і збалансованим. Чи є це більш ймовірний результат 
(А) сліпого, бездумного і марного процесу? Або (В) результатом творіння Творця?
     Ваш варіант: (А) (В)
     
     Ті, хто не хоче, щоб Бог був присутній в картині творення світу, 
переконують вас повірити їм на слово. Вони намагаються представити, що могло б 
статися без Бога. Перше, що ви повинні проковтнути — НІЩО СТВОРИЛО ВСЕ! Однак, і
наука, і здоровий глузд згодні: ніщо створює нічого.
     
     Всім відомо, що завжди були ті, хто не хоче вірити в Бога. Як це? Просто 
деякі атеїсти дорослішають і стають вченими? Або деякі вчені стають атеїстами? 
(Стара дилема, що було спочатку — курка чи яйце). Якщо те, що ці люди дізналися 
в ході досліджень, зробило з них атеїстів, будь ласка, розкажіть нам, що це 
було. Так, і вкажіть критерії, якими вони користувалися. Якщо вони не можуть 
навести конкретних прикладів і вдаються тільки до широких узагальнень, виникає 
питання — а чи були вони об'єктивні з самого початку?
     
     Коли божевільний стрілок відкриває вогонь у школі або іншому місці, ми не 
знаємо, як довго він боровся зі своїми демонами, перш ніж, нарешті, здався. Ми 
знаємо, що навряд чи він розглядає своїх жертв як створених за образом Бога. 
Швидше за все, він повірить у те, чому його вчили. Як ви думаєте, додатковий 
рівень відповідальності зіграє свою роль? Ми не знаємо, але якщо б стрілок, 
наприклад, був би впевнений у глибині душі, що те, що він задумав, не зійде йому
з рук, і він стріляє в творіння Бога, стало б це аргументом на нашу користь?
     
     Без Бога життя здається марним і безглуздим. Ми відчуваємо свою 
нікчемність, непотрібність, безглуздість і коли в наше життя проходять 
неприємності (а це трапляється рано чи пізно), у нас немає ніякої надії.
     
     Можливо, якщо навчити наших дітей кільком простим істинам, то ми зможемо 
дати їм щит проти примусової ідеологічної обробки і промивання мізків у школах —
особливо у віці від дванадцяти до шістнадцяти років. З цим щитом вони зможуть 
протистояти «авторитетам», які руйнують їх віру. Тільки подумайте про це! 
Можливо, кілька простих речей зможуть їм допомогти. Отже, відправляйте їх у світ
— захищеними і безстрашними.
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     Ви можете допомогти поширити це слово, адже це нічого не коштує і так 
просто. Нехай весь світ про це знає.
  
Складено Доном Кейном 

Запросіть друзів пройти тест на www.TakeTheQuiz.org. Це не забере багато часу та...  безкоштовно!
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