Ateismens diktatur

Andlig felbedömning, förlåtelse och upprättelse
MATS MOLÉN

Det finns hjälp för alla. Man kan fråga sig vilka ”religiösa misslyckanden” en del gjort, vilka hemskheter en del råkat ut för i Guds namn
och vilka ”ovanliga” gudsbilder en del personer verkar ha fått, eftersom de så hårt angriper den kristna tron.

J

ag kan se klart och tydligt
– den ”Gud” personer med
”ovanliga” gudsbilder inte tror
på, den ”Guden” tror inte heller
jag på! Den Gud jag tror på är
någon annan. (Den bild många
har av Gud liknar ofta en ond
människa – med samma fel och
brister som människor har.)
Allt ”hemskt” kan dock få en
förklaring, så att vårt inre kan
helas. Man kan speciellt komma ihåg Saulus – den främste
motståndaren till Jesus, som
sedan blev Paulus – den främste förkunnaren av Jesus. Man
skall be för sina fiender, står
det i Bibeln. Och genom det Je-

Under nazitiden i Tyskland
förhindrade man
den fria tanken
och eldade upp
litteratur som
gick emot den
förhärskande
trosuppfattningen i Tredje Riket.
(Foto: US National Archives.)

sus gjorde för oss finns det förlåtelse, upprättelse och kärlek
för alla!

Ateism och kristen tro
Den negativa syn många idag
har på kristen tro, speciellt att
kristen tro inte har mycket med
verkligheten att göra, får ofta
sitt starkaste stöd från ateismen. Som en forskare sade:
”Att syssla med vetenskap innebär att man accepterar en rent
materialistisk förklaring till universum, att ingen andlig dimension behövs”. 1
Just därför är frågan om vårt
ursprung mycket känslig. Man
får knappast ens andas om att

det kan finnas några problem
med evolutionsteorin. När man
i andra vetenskapliga discipliner välkomnar en debatt, eller
åtminstone inte ”lagstadgar”
emot en sådan debatt, så blir
möjligheten att diskutera ursprungsfrågor mer och mer begränsad.
Ursprungsfrågor blir alltså
extra känsliga därför att de alltid handlar om den yttersta, ultimata sanningen. Om man vet
var man kommit ifrån har man
sedan en grund för resten av livet.
Evolutionsteorin har alltså
blivit till en religion eller en filosofi för många
ateister. Dessa
ateister kan inte
anse att någon
av deras tankar
om ursprungsfrågorna är fel,
för då måste de
byta tro. Just därför vill många av
dem på alla sätt
förbjuda kritik av
evolutionsteorin.
Många vill t o m
förbjuda diskussioner som handlar om det skall
vara tillåtet att
kritisera evolutionsteorin.
Många ateister har således
målat in sig i ett

hörn, ett ”elfenbenstorn”, och
kallar denna sin ståndpunkt för
”fakta” och ”vetenskap” samtidigt som andra åsikter förvrängs och på alla sätt hindras
att komma till tals.
Detta förhållningssätt från
många ateister är emot all vanlig logik, det är emot den vetenskapliga metoden och är
helt enkelt ett (o?)medvetet
försök till hjärntvätt och även
en form av diktatur. Om ateismen vore rätt så skulle man
inte behöva fundera på om man
skall tillåta diskussion eller inte
– det spelar ju ingen roll.2 Men,
om ateismen har fel måste man
med alla medel försöka stoppa
all diskussion kring ursprungsfrågorna, för att inte behöva
byta sin religion.

Politik och ursprungsfrågor
Diskussioner om vårt ursprung
har helt stoppats i några länder, under kortare eller längre tid, i t ex Nordkorea, Kina,
Kuba, Sovjetunionen (inte så
mycket i nuvarande Ryssland)
samt i Tyskland under andra
världskriget. I alla dessa länder har man på alla möjliga
sätt försökt motarbeta kristendomen. Det är speciellt intressant att se hur nazisterna försökte utrota kristendomen, för
att kunna föra fram sina egna
åsikter – något som inte kommit till allmän kännedom.
Problemet är att idag börjar
den offentliga debatten bli likadan i västvärlden som den varit
i länder som medvetet motarbetat kristen tro till förmån för
en ateistisk syn. Om vi inte vågar stå upp och åtminstone se
till att debatten är fri, så vet vi
aldrig var det kan sluta. Även
inom de kristna leden är det
ofta förbjudet att seriöst diskutera evolutionsteorin. Frågan tas inte på allvar utan viftas ofta bort med hänvisning
till att det är ”gammaldags”,
”ovetenskapligt”, ”fundamentalistiskt” el dyl.

Ny diktatur
Det kan smyga sig in
en ny diktatur i vårt
samhälle som kallar
sig ”sanning och demokrati”, om den inte
delvis redan är här. Det
är ”vetenskapens diktatur”, som inte är något vetenskapligt utan
är en förtäckt ateismens diktatur. Därför
måste vi våga ta upp
grundläggande frågor
om vårt ursprung och
samtala med människor, även om vi kan
förstöra våra karriärer. Men, ibland måste
man förstås be Gud om
vishet – en jude i Tyskland på 40-talet skulle inte gärna ställa sig
upp och diskutera med
en tysk officer. Vi har
fortfarande demokrati
och öppenhet i Sverige, men jag träffar på
fler och fler ungdomar som reagerar mer negativt när de hör
något om kristen tro än när de
reagerar mot något annat de
anser vara fel i vårt samhälle
(inklusive nazismen).

Många ateisters förhållningssätt är emot
logik och den vetenskapliga metoden.
Den som tar ett steg och vågar vara öppen för att det finns
en sanning behöver inte bli besviken (även om man kan bli
besviken på händelser på vägen samt på sina medmänniskor). Den Gud undertecknad
tror på håller för en granskning. Men däremot håller inte
den ”jultomte” (eller något annat) som man gjort Gud till i
många andra sammanhang.
Noter
1. http://www.nature.com/
news/2011/110216/full/470323a.
html
2. Följande tre argument visar hur

ologisk ateismen är:
a) Ateister skriver mer och mer att de
bara är kemikalier och att de faktiskt
inte ens finns trots att de upplever,
som de skriver, en illusion av att de
finns. Frågan är varför man då ens
bryr sig, om man inte ens finns.
b) Ateism ger ingen mening med livet
annat än kortsiktig mening. Då kan
man ju lika gärna ha en religiös mening som en icke-religiös, eftersom
det till slut inte spelar någon roll.
c) Om vi bara kommit till av slump, tid
och naturlagar så har våra tankar
och känslor bra överlevnadsvärde
men de behöver inte vara sanna.
Med detta sistnämnda som grund
kan man lika gärna argumentera för
att det är bra att vi sprider kristen tro
och motarbetar ateistiska tankar.
Full dokumentation till denna artikel
finns i boken ”När människan blev
ett djur”, av undertecknad, samt
(inräknat länkarna) på:
http://www.matsmolen.se/index.
php?sida=21
http://creation.com/nazis-planned-toexterminate-christianity
http://creation.com/reiss-resigns-asroyal-society-stifles-debate-onevolution

Världens mest
kända ateist,
Oxfordprofessorn
Richard Dawkins
gör regelbundet
ner alla som
opponerar sig
mot evolutionsteorin och kallar
dem ”dumma,
okunniga och
sinnessjuka”.
(Foto: Shane
Pope/Wikipedia.)

