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Annan Information
På samma dag tror jag att du kommer att få möjlighet att förneka honom. Fatwas bär inte
mycket vikt på grund av den islamiska rättspraxis art. Du är den person som artikeln talar om,
förutom att det är din utbildning som får dig att tro att du är bättre än din religiösa tro. Om så
är fallet är detta argument (och alla argument) meningslöst, eftersom Gud kontrollerar allt vi
gör och vår erfarenhet av resonemang för oss själva är helt overkligt. Kristendomen
dominerade samhället för hundratals år och presiderade de värsta sociala ojämlikheterna som
kändes. Kristendomen kallar oss för att vara ansvarig, som Kristus var på korset, för allas
lidande.
De svarta kristna visste att de vita männen gick till kyrkan på söndagen också. För 100 år
sedan fanns ateister. Jag är på jobbet och behöver inte mycket tid just nu, bara skjuter av ett

mail eller två. Men religiösa konservativa som en gång blanched vid PG-13 offentliga
standarder nu gäspas vid sådana NC-17 manövrer. Företaget koncentrerar sig för närvarande
på att ställa ut stora frågor och låta Gud svara dem genom filmverksamhet i verkligheten.
Själen straffas, men ges tillfälle att omvända sig och nå Gud till slut. Varför lämna till
förnedring och död på ett kors, för att rädda dem som hatar dig. Varför? Är det att de bara
placerar människor tror att Gud kan hittas. Är det förföljelse att vara artigt avvisande för att
delta i ett "homosexuellt bröllop?" I någon form, såsom att baka en bröllopstårta för den.
Det onda kan faktiskt vara nödvändigt för att frambringa det högsta godet. Det verkar rimligt
att dra slutsatsen att den nya ateismen har spelat en roll här, men det bör inte överdrivas. Jag
gör inget försök här för att engagera mig med islam, men Rushdies fråga är en långtgående.
För mig är det inte en motsättning eftersom jag tror att den Helige Ande är vår tolk som
vägleder oss för att förstå Gud, Hans skapelse och Hans Ord. Förneka allt du vill, men kyrkan
har gjort det här. Nej, inte du! Du kastade precis in med hotet. De litar på naturvetenskapen för
att göra sitt fall och tro att "empirisk vetenskap är den enda (eller i alla fall den bästa) grunden
för verklig kunskap om världen." De hävdar att vetenskap inte ger grund för en tro på en
Skapare och till och med demonstrerar motsatsen. Reynolds tidiga liv som resande predikant
för den sjunde dagen adventistkyrkan inspirerade honom att köpa ett mötes tält för att hålla
föreläsningar om frihetskretsen.
Vi måste ta tillbaka vår religion från de idioter som tror att ordet "Gud" i en mening ger dem
rätt att tippa eller göra någon idiotisk sak de vill ha. Allt som spelade in var att se till att någon
befann sig på den bättre sidan av den här linjen - och ateisterna och humanisterna hade inte ett
skott. "Det har tydligt varit att budskapet predikat med en avsikt att utesluta, vilket står i
motsats till det sanna budskapet av vad Jesus förmodligen lärde. Avgörande för det är tanken
att underkastelse till lagen (eftersom lagen kommer från Gud) krävs lika bra för god social
ordning och god andlig hälsa. Varför då är detta av någon betydelse i ljuset av den
verkligheten. Vacker solig vårmorgon här, med Mr Rooster crowing för allt han är värd. Efter
en lång och väldigt svår väg att avläsa missinformation och söka efter verklighet är jag arg att
så mycket av mitt liv var bortkastat på religiös nonsens.
De går inte runt spyttig bibelvers, de skriker inte sin tro från taket, de gjorde eller gör
någonting åtminstone Guds folk. Vetenskapen har skapat en teori om varför det är trevligt att
främja oss en art. Därför gjorde jag bort med dem som du har sett. "Ez.16: 49. Visst, det är en
bra gest för fredlig samexistens, men vi borde verkligen inte associera det med något som en
papal tjur eller en gemensam deklaration från ett världsinterna råd. Guds Skapare, antas
allmänt att vara ägd av obegränsad makt, kunskap och närvaro. Även om dessa argument har
någon intellektuell nyfikenhet, är de i sig inte tillräckliga för att övertala någon att inte vara
ateist. Booker kunde inte länka terrorism till islam; Maher skakade bara på huvudet igen, vid
denna återkommande liberal impotens.
Inte bara profeterade Jesaja Judas förstörelse ungefär hundra år före händelsen, men han
profeterade också där eventuell återkomst till Palestina och rekreation av en judisk stat (66: 710). Killen som sköt John Lennon hade en galen tanke att Gud berättade för honom att göra
det. Min läsning var att han bara skulle behöva betala brudpriset utan att få bruden. I nästan
alla fall kommer du att upptäcka att mördaren var en kåpa homosexuell själv som inte ville ha
hans proclivities avslöjade, som i fallet med Matthew Shepard. Allt vi kan fortsätta är de
existerande "berättelserna" och några av de mer eller mindre kända omgivande detaljerna.
Beviset är Bibeln och vittnesmålens personliga och unika resa för varje kristen. Vi vägrar att

göra narr av den andra och kommer att försvara varandra i sociala miljöer där människor är
kämpande eller mocking. Svara Kathleen B 5 juni 2017 klockan 10:11 Efter 40 år i kyrkan,
känner jag till några på båda sidor av frågan. Att inte slösa tid på religion frigör mycket tid och
energi för att uppnå sina livsmål, möta nya människor med vilka en andel intresserar
gemensamt och lever livet som man väljer som individ. Och jag kom under tung eld från
många professionella Proust-forskare, inte för något jag skrev specifikt men för projektets
karaktär.
De är godkända av årtusenden av mänsklig förståelse för hur man kan leva på ett sätt som
bidrar till människors välbefinnande och människorna kring en och minimerar beteenden som
inte bidrar till människors välbefinnande. Jesus är sanningen - allt som Jesus gjorde och sagt
är sant. Gud ingrep i livet av hans skapelse inte bara när han skapade oss, men när han
räddade oss att skapa vägen att vara rätt med honom. Eftersom "Kristus" inte pratar med
någon och det finns inga bevis på att dina övernaturliga påståenden är sanna, måste alla
bokstavligen alla gå in när utvärderingen av denna religion är hur dess anhängare uppför sig.
Denna offerkärlek är helt motsatt till vår kulturens individualism, konsumtion, utnyttjande och
objektivering. Vi vet inte vad "John" menade, och vi vet inte ens vem John var. Men hur är
det med vanliga kristna som är mer benägna att tro på creationism än teistiska evolutionen.
Otroligt, det visar sig vara en svår fråga att svara på. Alan Keyes förmåga att sätta Barack
Obama på defensiven på detta sätt ger oss ett mycket allvarligt problem. Fortfarande insisterar
jag på att jag måste tro på ett motsägelsefullt vem som jag inte ens kan erkänna på grund av
brist på giltiga bevis, kommer alla giltiga bevis att göra. Medan det är okej att vara oense även uppmuntrad! - En snarkig, offensiv eller off-topic kommentarer kommer att raderas.
Här är en lista över tolv av de vanligaste som jag har hört under tjugo år som arbetar med
Christian Medical Fellowship. Jag tycker att det här är en grov fel tolkning av kristna. Paret
ansvarade och bad om att hon skulle ompröva, men hon vägrade. Den som är för tuff för dig.
(Johannes 6) Jesus delar mänskligheten med ett uttalande som visade exakt deras sanna färger
och det tar förhållande till det gudomliga att förstå. Du måste stå för något eller du kommer att
falla för någonting. "De flesta övertygelser är fossiler av erfarenheter som en gång levde.
Kristna erkänner att de är överviktiga med högre frekvens (26% av ingen tro, jämfört med
41% av aktiv tro), medan ateister och agnostiker är mer benägna att känna sig stressade (37%
mot 26%). Om den grova uppskattningen är sann om dig också, då är de flesta saker du säger
dig själv falsk, och du lever ditt liv i detta avseende baserat på False Evidence Appearing Real.
Det var en risk, och jag var villig att gå bara om Gud ville att jag skulle gå. Jag beviljar att han
inte heller sa någonting om "pedofili", men heller inte pratade han om containerfrakt. Du
måste gå på promenad, älska de olovliga, föda de hungriga, lägga kläder på de fattiga,
välkomna invandraren, utan att göra någon dom på sin själ, berör bara din egen. Endast på
grundval av observerbara bevis som är mer plausibla under teoretiska teorier än under
nontheistiska teorier, bör någon hävda att man har en motiverad övertygelse om att Gud finns,
än mindre att det kan lita på.
Undrar om de imperier som besegrade judarna hade något att göra med förändringen i tron.
Jag hoppades på att upplysa RFBrown att, lika värdefull som insiders syn på vad kyrkan gör
fel, måste mer göra det för de nu utanför kyrkan för att förena dem de skadar. Du känner den
känslan när du är så överväldigad, du vet inte vad du ska göra först. Jag kommer inte ta bort
några kommentarer, oavsett hur ojämn eller ungdomlig de blir, för det är för mig en viktig del
av artikeln. Betydelsen av öppenhet och insyn i Förenta staternas regering kan inte betonas
tillräckligt. Svara Kathy 10 december 2017 kl 12:54 Ateism är inte ett svar mot dåligt beteende

kristna. Vi ser tiderna som vi har projicerat vår mänskliga begränsning på Gud, men vi ser
också tillväxten i förståelsen (t ex det finns mycket mindre av det i Nya testamentet än i
Old.thank you Jesus!). Berättelsen om penningväxlarnas tempel förklarar inte vad "pengarna"
användes för, och det populära gissningen är att det var för att köpa någon form av avlidnad
bland de rika, men jag vet inte om några faktiska text som säger så. Jesus sade också att "den
som är utan synd, kastar den första stenen".
Han berättade för det judiska folket att de kan be direkt till "Jag är", "Jehova", "Gud". utan att
betala ledarna i kyrkan för att skicka beröm för dig. Efter tusentals år av exil gjorde de en stor
vinst efter sin stora förlust. När fascisterna besegrades, blev kyrkorna övergivna. Jag ger dig
en stund att återhämta sig från din chock.) Men mer, som en tidigare evangelisk kristen, minns
jag att jag kände mig missförstådd av samhället vid den tiden. Hyckleriet kommer inte från
"religion" det kommer från människan. Det är ett sammanhang mellan två motsatser, två
epoker, en mentalitet som tillhör medeltiden och en som tillhör det 21: a århundradet. en
konflikt mellan civiliserade och primitiv, rationalitet och barbariskt, frihet och förtryck,
demokrati och diktatur, mänskliga rättigheter, å ena sidan, mellan dem som behandlar kvinnor
som djur och de som behandlar dem som mänskliga varelser. Vilka tester skulle du utforma
som demonstrerar på ett repeterbart sätt att en gud skapar saker.

