
FINNES GUD?

Gud er en tillært verbal adferd som kan sammenlignes med all annen adferd.

All annen adferd er etablert innen en kultur og har trolig tjent en eller annen funksjon. Adferdsvitere har
studert disse funksjonene inngående. Folk tror på slike måter som umiddelbart lønner seg på kort sikt.
Deres adferd er selektert av sine konsekvenser. 
Det er sannsynligvis ikke særlig vanskelig å få naive mennesker til å tro på en hvilken som helst gud. 
«Personlig kristne» må jo tro på en treenig gud + satan. 
«Upersonlig kristne» tror litt mindre, og de færreste av disse sløvkristne tror på satan.

BIBELEN

Bibelen er inkonsistent, den har feil, den er selvmotsigende, den er i noen henseende direkte ondskapsfull,
og på toppen av det hele er det ikke en versjon av Skriften, men flere. Mange kristne innrømmer dette og
sier at Bibelen kan inneholde feil pga. muntlige overleveringer mm. Spørsmålet er da hvilken versjon av
skriften er den korrekte? Hvordan vet man at akkurat de tolkninger av denne versjonen er korrekt? Osv.

Når GT og NT ikke stemmer overens vil de aller fleste kristne gi NT presedens. [Matt 5]

Det historisk-kritiske bibelsyn går ut på at Bibelen ikke er guds ufeilbarlige ord, men er skrevet med
guddommelig inspirasjon, som inneholder et hovedbudskap, men som ellers må leses og forstås i lys av hva
en vet fra andre kilder. For de fleste kristne er en norsk Bibel Guds ord, i den historisk-kritiske betydningen.

DEN KRISTNE GUDEN

Det bibelske gudeeventyret har mange navn på gud, som ble samlet til én gjennom en lang evolusjon. Noen
av dem er: Elohim, Jahve, El Sjaddai og Adonai. I tillegg til dette har guden noen enbårne sønner som bl.a. er
Jesus og Satan [Job 1:6]. Og ifølge Joh.10:34 er i tillegg også alle mennesker guder. [Se også Salme 82:6].

Gud er ansvarlig for ondskap, ikke djevelen. [Ref. Esaias 45:6-7 og Amos 3:6]. [Se også Matt 10:29. «Og ikke
én spurv faller til jorden uten at gud vil.»]

RELIGIØS METODE

Religiøs metode innebærer å tro på noe som man unnlater å sjekke mot virkeligheten. F.eks. å tro på
autoriteter, uten å sjekke om det de sier stemmer.

Gud kunne ha verifisert sin eksistens og at han var universets skaper, ved å beskrive ting i universet vi ville
oppdage selv senere, som f.eks. at gresshopper hadde 6 bein, at jorda er rund, at stjerner er soler, osv. Dette
gjør han ikke, noe som stemmer bra med at han ikke finnes og at Bibelen er overtroboka til et gammelt
ørkenfolk.

En god grunn for guddommelig eksistens, er en grunn som gjør den guddommelige eksistensen mer
sannsynlig.

Kristne påstår at hypotesen om gud er sann, men bruker feilaktige teknikker for å verifisere han:

 –  Metode 1.  Tro på gud, så vil du forstå. Feilen med den metoden er at hvis man begynner å tro på noe, vil
man tro på det, også hvis det ikke finnes.

 –  Metode 2.  Ikke test gud. Feilen med den metoden er at da har man ingen mulighet for å oppdage det
hvis gud ikke finnes.

 –  Metode 3.  Noen føler gud i sitt indre, og har kontakt. Folk som sier dette er uenige med hverandre, slik
at mesteparten av dem må ha feil. Dessuten viser ikke disse folkene testbare ting som kan brukes til å
verifisere at det er gud de snakker med. Tvertimot er disse folkene de mest tullete.

 –  Metode 4.  Undrene verifiserer gud. Det finnes ikke et eneste dokumentert under. I tillegg finnes det
tusener av undre som har blitt vist å være forfalskninger.

Det eneste den religiøse kan gjøre er å fortelle om opplevelser av guddommens åpenbaringer. Kort sagt
fortelle om sine subjektive forestillinger. De troende tror at de har opplevd tegn, uten å vite om de har
opplevd tegn. Når gudetroende skal vise slike tegn, trekker de seg, eller kommer med logisk gale uttalelser.
Når ateister «vet», forholder de seg til den reelle verden. Når troende «vet», forholder de seg bare til sin
egen fantasiverden. 
Hvis de virkelig hadde sett gud så kunne de f.eks. beskrive ham likt, redegjøre for hvordan de kunne vite at
det faktisk var gud de så, osv. Men alt de gjør er å hevde omatt og omatt at de har sett eller hørt gud, uten å
begrunne det. 
Sannheten er at de kristne vet at de ikke har tegn på gud, men de skryter av det for å få status og makt i
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kristne miljøer. Kristne antar at hypotesen om gud er sann, uten testing. Ateister bruker statistisk
hypotesetesting overfor hypotesen om gud. Det kan finnes guder, men den kristne gud er en av de minst
sannsynlige, pga. umulige egenskaper.

Religiøse hypoteser er påstander som noen har funnet på og som de tror kan ha status som «sann inntil
det motsatte er bevist», men hvor det ikke er gjort noe for å vise at den er sann. Religiøse hypoteser gir
ingen prediksjoner og har ingen kontrollerbare konsekvenser. 
Vitenskapen tror ikke på en påstand bare fordi den ikke er falsifisert. Det må først vises at hypotesen
stemmer mange nok ganger og kan brukes til prediksjoner, før prinsippet om at noe er «sant inntil det
motsatte er bevist», kan påkalles. Det er bare når det som predikeres ikke slår til, at en vitenskapelig påstand
er falsifisert.

Religiøse personer bestemmer seg for at logikken er gal når de ser at konklusjonene ikke stemmer med
virkeligheten. Fornuftige personer sjekker logikken, observasjonen og premisset, og forkaster premisset hvis
det viser seg at logikken og observasjonen er mye sikrere enn premisset.

En fare med religion er at man må trene seg til å være irrasjonell og ukritisk for å hanskes med
selvmotsigelsene. En må også trene seg opp til å legge bort skepsis og fornuft når man møter fakta som
stemmer dårlig overens med ens sympatier og tro.

Religiøs sannhet. Når kristne forteller at «guds ord» sier at verden var skapt på 7 dager snakker de ‹sant›
ifølge kristen ordbruk, men de snakker ‹usant› ifølge vanlig norsk ordbruk.

Bibelen kan ikke brukes som kilde for vanlig sannhet. 
Forklaringene består av eldgamle mesopotamiske skapelsesmyter, og avhenger av overnaturlige skapninger. 
Forklaringene kan ikke i noe tilfelle endres. 
Religiøse sannheter er autoritære: ingen kan stille spørsmål og de skal aksepteres uten motforestillinger.

Erfaring har vist at kristne kommer med mange rare forskjellige tolkninger av ord, og de forandrer
betydningen av ord under diskusjonen for å unngå poenger, og at hvis den nye definisjonen godtas, hopper
de tilbake til den gamle, og at forskjellige kristne har forskjellige definisjoner, men når de møtes later og tror
de at de snakker om det samme. Resultatet er at ord brukes som stammerop og flokktilhørighetsgrynting, og
ikke som formidling av informasjon.

F.eks. ordet allmektighet. Når en snakker med vanlige folk så betyr det at man kan alt, noe som er logisk
umulig. Kristne derimot kommer med mange rare forskjellige tolkninger av allmektighet.

Når de også forandrer betydningen av andre ord som ‹godt› og ‹bevis› så blir resultatet et eget kristent språk
som er forskjellig fra norsk, selv om de bruker lignende ord. Det blir umulig å formidle klare meninger, da
mange ord har varierende meninger som skifter uavbrutt, og er forskjellig fra person til person.

De religiøst troende og prestene kan sammenlignes med en rekke blinde menn som leier hverandre.
Førstemann ser ingen ting, han som går i midten ser ingen ting, og han som går bakerst ser ikke noe han
heller.

Bare en oppdiktet gud trenger en teologi for å komme til syne.

Teologi er uvitenheten om naturlige årsaker, satt i system. Faget befatter seg utelukkende med ubegripelige
ting.

Eksempel: I kristen teologi heter det at mennesket er født med y, hvor y defineres som ikke-z. Det er stor
forskjell på å være født med noe og det å være født uten noe. (y = arvesynd. z = ærefrykt for gud.) 
På denne måten forkrøples språket slik at ting betyr det motsatte av hva det virkelig betyr. 
Når logikken sviker blir det meste mulig: Loven blir satt på hodet. Lys blir mørke. Beviser anses som
tvilsomme eller falske. Umuligheter blir troverdige. Fornuften en svikefull veileder. Sunt vett blir galskap.
Tvang er frihet. Grusomhet er kjærlighet. Slumpetreff er plan. Svik er troskap. Avslag er bønnhørelse. Død er
liv. Hengemyr er klippegrunn. Løgn er sannhet. Sant er usant. 
Teologi er en konstant fornærmelse mot menneskets fornuft.

Deler av «bibelvitenskapen» kvalifiserer som vitenskap, som f.eks. språkstudier og teksthistoriske studier. 
Bibelvitenskapen er fullt på det rene med at Jesus ikke forkynte sin oppstandelse. Det er evangeliene som
forkynner den. Kirkens troslære har kommet i ettertid. Den troen som eksegesen forholder seg til er kirkens
Kristus slik den kommer til uttrykk i Bibel, bekjennelsesskrifter og troslære.

Teologi er vitenskapen om kristendommen. Det eneste teologien kan si noe om er hvordan kristendommen
ser på gud. Det er feil at teologi er læren om gud.

Å være kristen går ut på å tro noe uten fornuftig begrunnelse. Bibelen lover den troende at han aldri skal
klare å bevise guden sin, ikke engang for seg selv. Det er derfor ikke riktig å latterligjøre kristne for at de tror
på noe uten fornuftig begrunnelse, når det er nettopp slik tro som er det essensielle for nytestamentlig tro.
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