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+YDG�HU�+XPDQLVPH"
I en ordbog, kan vi læse følgende definition:+XPDQLVPH - En lære, holdning eller livsførelse, som er centreret om menneskelige

interesser og værdier; specielt: en filosofi, som fastslår menneskets værdighed og
værdi og dets evne til at realisere sig selv gennem fornuften og som regel forkaster det
overnaturlige.

+XPDQLVPHQV�Y VHQ
Siden midten af 1800-tallet har hovedparten af humanisterne frabedt sig at humanisme
betegnes som en religion. Tidligere var det ikke noget problem; men når man talte om
humanismen som en religion, blev det lidt for tydeligt, at den stod i et konkurrence- og
modsætningsforhold til andre religioner og kristendommen. Ved at betegne den som en
filosofi fik den et mere tilforladeligt skær. Filosofi betragtes nemlig som en form forYLGHQVNDEHOLJ tankevirksomhed, der søger at fastslå logikken i vor tankeverden. Med be-
tegnelsen filosofi som dæknavn virker den mere QHXWUDO�og mere RYHUEHYLVHQGH�
1HXWUDO, fordi humanismen dermed ikke spiller med åbne kort og bekender sig som det,
den er - nemlig en antikristelig religion, der dybest set står i diametral modsætning til
kristendommen. Dette gør det vanskeligt for godtroende kristne at se faren.2YHUEHYLVHQGH�� fordi humanismen derved får et skær af "objektivitet" og
"videnskabelighed". Det giver den en force ved tilsyneladende at beskæftige sig med
konkrete og håndgribelige fænomener i stedet for med usynlige og "uvirkelige" ting som
de "religiøse" gør.

'HQ�OXPVNH�OLJKHG
Da humanismen ideologisk set har "lånt" de fleste af sine positive tanker og idealer fra
jødedommen og kristendommen, virker den for ved en overfladisk betragtning ganske
kærlig og i værste fald harmløs.  Dens idealer kan alle flinke og oprigtige mennesker sige
ja og amen til. Umiddelbart ville man forvente, at to så ensartet udseende livsholdninger
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som humanisme og kristendom kunne leve i fredelig sameksistens med hinanden - ja
måske endda hjælpe og supplere hinanden.
Men som vi skal se,  er intet kompromis muligt. Enten vil den ene eller den anden sejre.
Det er umuligt at blive stående med et ben i hver af disse lejre.

9LGHQVNDEHOLJKHG�"
Humanismen stræber normalt at gøre klart, at den bygger på videnskabelig objektivitet i
modsætning til de stakkels religiøse menneskers tro. Men, som vi skal se i det følgende,
er det videnskabelige grundlag for humanismen langt fra så solidt som humanisterne selv
tror.
Vi vil afsløre, at hele den humanistiske læres påståede videnskabelighed hviler på
sandgrund - ja endog kviksand - og at det imponerende hus, som er bygget på dette
grundlag aldrig vil kunne bestå, når stormen og floden kommer.

Vi behøver dog ikke at afvente dette store fald.  Vi kan ved anvendelse af almindelig sund
fornuft, logik og ægte videnskabelig metode konstatere, at den "videnskabelige” 
grundvold, som humanismen bygger på, er særdeles usikker.  Den viser sig i langt højere
grad at være en illusion end den tro, som den så nedladende spotter.

'HW�KXPDQLVWLVNH�PDQLIHVW�,, fra 1973 er humanisternes foreløbig sidste forsøg på en
samlet "tros-bekendelse". Det vil de naturligvis ikke selv kalde det, eftersom WUR ikke har
nogen værdi i deres øjne. Men det er nu alligevel interessant at konstatere, hvor mange
gange ordet "tro" optræder i manifestets tekst.
Det er oversat til dansk af undertegnede, da jeg ikke var i stand til at finde frem til nogen
anden oversættelse. Jeg har bestræbt mig på at oversætte det i humanismens "ånd",
således at oversættelsen ikke er bevidst tendentiøs, hvilket man ellers kunne frygte, når
oversætteren ikke er tilhænger af den.
Teksten kan læses i sin helhed i Appendiks A; men gennem bogens kapitler gennemgås
de fleste dele af manifestet i lyset af den Guddommelig åbenbaring, som genfødte kristne
har adgang til fra Bibelen gennem Helligåndens undervisning og fortolkning.

0DQLIHVWHW er opdelt følgende dele og punkter (De fremhævede typer og tal er de originale
overskrifter). Den korte indholdsfortegnelse, som her er gengivet NXUVLYHUHW� har
undertegnede føjet til for oversigtens skyld:

)RURUG
Med første udfald mod Gud og Religion

,QGOHGQLQJ
Fremtiden som kun kan reddes af humanismen

5HOLJLRQ
1. Forkastelse af åbenbaring, Gud, ritual, trosbekendelse
2. Forkastelse af frelse og evigt liv...

(WLN
3. Situationsetik
4. Fornuft og Intelligens er bedre end tro og følelser
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,QGLYLGHW
5. Det enkelt individs frie valg over al moral og religion
6. Alle former for seksualitet er tilladt

'HPRNUDWLVN�6DPIXQG
7. Menneske-rettighederne er et krav
8. Deltager-demokrati på alle niveauer
9. Adskillelse af kirke og stat og ideologier og stat
10. Økonomisk velfærd er målet
11. Lige rettigheder for alle

9HUGHQVVDPIXQGHW
12. Afskaffelse af nationale grænser
13. Afskaffelse af krig og vold
14. Samarbejde om økologien
15. Samarbejde om økonomi og udvikling
16. Teknologien som vigtig nøgle
17. Øget kommunikation og samfærdsel
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0HQQHVNHKHGHQ�VRP�KHOKHG
Som så ofte gælder her ordsproget: frænde er frænde værst. Den humanistiske religion
ser splinten i sin broders øje, men er ikke opmærksom på bjælken i sit eget øje. Den
opererer med noget, som den opfatter som objektive videnskabelige sandheder, uden at
gøre sig klart at objektivitet i høj grad afhænger af udgangspunktet.

Vi vil ud fra humanismens eget seneste manifesta betragte, hvad denne egentlig står for
samt stille den op i modsætning til den sunde lære på nogle grundlæggende områder.
Ganske vist omtaler humanisterne ordet tro ganske nedladende en halv snes gange, men
sytten gange udtales ordet som udtryk for, hvad humanisterne og videnskaben tror. I alt
otte gange forekommer udtrykket "Vi tror .." ordret i humanisternes mund. Så selv om de
frabeder sig at kalde det en trosbekendelse, kan det vanskeligt betragtes som andet end
humanismens seneste Credo.

I dette forløb, vil vi nøje gennemgå og ransage de humanistiske påstande kritisk; men dog
samtidig søge at forstå baggrunden for de tanker, som huserer i humanisternes hoveder.
Vi kommer således til at veksle mellem en vis forståelse og undskyldende forklaringer på
de humanistiske vildfarelser og nogle undertiden lidt sarkastiske bemærkninger i relation
til humanisternes selvglade og naivistiske opfattelse af sig selv som "videnskabelige" i
modsætning til de mennesker, som de opfatter som håbløst gammeldags og "stakkels
religiøse". Så må læserne tilgive mig, at jeg har svært ved at tage en sådan overdreven
selvhøjtidelighed særligt alvorligt.

Bogen er skrevet med et optimistisk håb om, at den må blive læst af mennesker, som har
en praktisk erfaring af sand kristendom. Hvis den for andre læsere derved virker en anelse
for indforstået eller dunkel, er disse meget velkomne til at kontakte undertegnede eller
andre kristne for at få lys over disse spørgsmål. Den ret kontante konfrontation mellem den
radikale kristendoms lære og humanismens lære kan endog give udenforstående en
fornemmelse af, hvor radikalt omvendt det kristne verdensbillede er i forhold til det
humanistiske.

Kærlig hilsen

Carl Sukkot

a latin: PDQL�IHVWXV håndgribelig, åbenbar, proklamation, programerklæring hånd-fæstning -
tilkendegivelse
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.DSLWHO��
7UR�HOOHU�YLGHQVNDE
+XPDQLVPHQV��9LGHQVNDEHOLJH��*UXQGODJ�
Humanismen gør et stort nummer ud af sin urokkelige og blinde tro på videnskabernes
uundgåelige fremskridt. Man lover flot, at humanismen foruden at forsyne mennesket med
et sikkert eksistensgrundlag også vil kunne gøre os lykkelige i al fremtid.
Dette er verdens ældste vildfarelse. Adam og Eva hoppede lige fra starten på den samme
limpind: At træet til kundskab om godt og ondt ville gøre dem til guder og dermed lykkelige
og almægtige i en håndevending. Videnskaber og kundskaber alene kan imidlertid ikke
gøre noget menneske lykkeligt:: .XQGVNDE�RSEO VHU��PHQ�N UOLJKHG�RSE\JJHU�a
Da både YLGHQVNDE og HYROXWLRQ er meget højt værdsat af humanisterne, er det nødvendigt
til at definere og undersøge, hvad disse to begreber egentlig indebærer. Vi vil måske noget
overraskende for mange opdage, at de har en forbløffende spinkel berøringsflade.

+YDG�HU�YLGHQVNDE"
En ægte videnskabelig iagttagelse består i opdagelse og beskrivelse af lovmæssigheder
og egenskaber ved naturen, som lader sig eksperimentelt eftervise.
Der er naturligvis forskellige definitioner på, hvad man forstår ved videnskab, men en af
de tydeligste er den, som gælder for de eksakte videnskaber og naturvidenskaberne -
fysik, kemi og matematik, hvor man eksempelvis kan opstille følgende love:

)\VLN� 9DQG�VRP�RSYDUPHV�NRJHU�YHG�HQ�EHVWHPW�WHPSHUDWXU��DIK QJLJW�DI��WU\NNHW
L RPJLYHOVHUQH� ���DWPRVI UHV�WU\N�VYDUHU�WLO����°&�

.HPL�� 6\UH���%DVH���!�6DOW���9DQG
0DWHPDWLN� )RU��HQ�UHWYLQNOHW�WUHNDQW�J OGHU�GHW�L�GHQ�HXNOLGLVNH�JHRPHWUL��DW�K\SRWHQX�VHQV�NYDGUDW�HU�OLJ�PHG�VXPPHQ�DI�NDWHWHUQHV�NYDGUDWHU��Dð��Eð� �Fð�
Samtlige disse love starter deres "karriere" som teorier eller teoremer. Først når talrige
eksperimenter og målinger udført af mange forskellige forskere har bevist rigtigheden af
dem, kan de godkendes som “videnskab”. Ofte opkaldes disse love efter den
videnskabsmand, som har fremsat dem og ført bevis for dem for eksempel Pythagoras
læresætning nævnt ovenfor eller Avogadros Lov etc.
Hvis andre forskere på andre steder ikke får nøjagtigt de samme resultater gentagne
gange, vil man normalt kassere en sådan teori og kalde den en uvidenskabelig påstand.
Det er altså LNNH tilstrækkeligt, at en begivenhed er sket en eller flere gange i troværdige
vidners påsyn.  I så fald  ville forskellige mirakler jo kunne klassificeres som videnskabelige
iagttagelser. Det kræves ydermere, at det skal være muligt under kontrollerede forhold at

a 1 Kor.8 1
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gennemføre en række eksperimenter, som alle påviser, at den påståede videnskabelige
iagttagelse stadig er gyldig.

.ROG�)XVLRQ���HW�PRGHUQH�HNVHPSHO�Sn�HQ�WHRUL�VRP�GXPSHGH
Et nutidigt eksempel på dette er "opdagelsen" af NROG� IXVLRQ� som blev vidt og bredt
sensationelt annonceret i begyndelsen af 1990'erne.

7R�VODJV�DWRP�NUDIW
Forskerne har i adskillige år været klar over, at der er to slags kræfter i atomet - den ene
stærkere end den anden. Den første type er den, som kommer til udfoldelse i Atom-
bomben, nemlig fissions-energi a, mens den anden er den, der udnyttes i brint-bomben,
hvor en primær atombombe ved hjælp af spaltnings-energi skaber så megen varme, at
brintatomerne kan fusionere b, hvorved en endnu større energi udvikles. Desværre er disse
kræfter jo ret utæmmede og destruktive. Den atomkraft, som man hidtil kun har kunnet
benytte sig af til fredelige formål i atomkraftværker er den energi som opstår når
atomspaltning c optræder som en kontrolleret kædereaktion. Der frigøres en hel del energi,
men samtidigt udvikles der en mængde farligt radioaktivt affald.
De energimængder, som frigøres ved fusion er både meget renere og større.  Det har hidtil
kun d kunnet lade sig gøre i meget lille målestok i store atom-acceleratorer, hvor man til-
fører uhyrlige energimængder, men det har ikke været rentabelt at udnytte denne energi.

5HYROXWLRQHUHQGH�IRUV¡JV�UHVXOWDWHU
Nogle oprigtige forskere på et amerikansk universitet lavede en forsøgsopstilling, hvor de
søgte at gennemføre "kold fusion" i et vandigt miljø. Deres måleinstrumenter viste nogle
graders temperaturstigning, hvoraf de sluttede, at der måtte være sket en sådan kold
fusion.
De fremsatte derfor en teori om, at det nu var muligt at udnytte energien fra fusion under
de forhold, som de havde opstillet. Deres teori hvilede på og blev "bevist" af, at de kunne
måle en temperaturstigning i væsken. Derved blev de med ét slag verdensberømte.
Desværre måtte man konstatere, at når andre forskere verden over eftergjorde deres
eksperiment, fik de ikke den forventede temperaturstigning. Da eksperimentet ikke kunne
gentages af andre, var resultaterne dermed ikke længere at regne som videnskab. At de
oprindelige forskere var i god tro og at der faktisk skete en varmeforøgelse i suppen under
deres forsøg, gjorde ikke sagen til videnskab.
Det viste sig senere da andre forskere foretog en mere nøje gennemgang af forsøgs-
opstillingen, at varmestigningen hidrørte fra nogle forhold, som "opfinderne" havde overset.
Dermed var de stakkels videnskabsmænd ikke længere verdensberømte, men til grin for
hele verden.

a spaltnings-energi
 b smelte sammen
 c fission
 d bortset fra brint-bomben, som vanskeligt kan anvendes til konstruktive formål
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9LGHQVNDE� �(NVSHULPHQWHOOH�EHYLVHU
Vi ser altså, at betingelsen for, at en betragtning kan kaldes videnskabelig, er, at den lader
sig eftervise af andre på andre tider og steder. Det er ikke tilstrækkeligt, at det er lykkedes
et antal gange på en bestemt tider og steder. Lovmæssigheden skal kunne eftervises når
som helst og hvor som helst af hvem som helst - ellers holder den ikke prøve som en
videnskabelig iagttagelse.
Alle former for videnskab, som holder sig indenfor disse krav til efterviselighed, virker
bekræftende på teorien om en intelligent skaber-gud.

7HUPRG\QDPLNNHQV����KRYHGORY
Lad os tage et enkelt veletableret eksempel på en videnskabelig grundlov:
Termodynamikkens 2. hovedlov, som siger at et fysisk system, som ikke tilføres
information eller energi udefra, stræber mod størst mulig entropi a.
For at tage et enkelt eksempel, så lad os udføre et lille eksperiment, som enhver kan lave
i sit køkken:

(QNHOW�HNVSHULPHQW�WLO�XGI¡UHOVH�Sn�N¡NNHQERUGHW
Vi hælder kogende vand i et ildfast glas elle krus. Dernæst slipper vi et stykke sukker, en
isterning og en blækdråbe ned i det. I et kort øjeblik har vi fire adskilte faser i glasset:
Vand, Isterning og blækdråbe i toppen og Sukkerstykke i bunden. Men inden længe, vil
sukkeret gå i opløsning, isterningen smelte og blækdråben fordele sig i hele glasset. Vi får
altså ret hurtig et homogentb system bestående af lyseblåt lunkent sukkervand. Der er nu
kun en fase, idet der automatisk sker en total sammenblanding af de fire faser, der var til
stede fra starten.
Dette er et enkelt eksperiment, som beviser eller i hvert fald underbygger entropi-loven,
idet det sidste system har den størst mulige entropi.

+YRUQnU�IDOGHU�HQWURSLHQ�DI�VLJ�VHOY"
Nu kan vi jo stille spørgsmålet: Hvor længe skal man vente, inden man kan iagttage
fremkomsten af to eller flere forskellige faser igen? Man behøver næppe at være
universitets-uddannet for at få en klar opfattelse af, at uden særlige indgreb udefra vil dette
aldrig ske. Entropi-loven forhindrer, at vi efter nogle dage eller år igen ser en isterning, et
stykke sukker og en blækdråbe i noget kogende vand. Det kan lade sig gøre ved hjælp af
en masse apparater og målbevidst arbejde gennem længere tid, men det vil blive en dyr
affære.

6DQGKHGHQ�HU�RIWH�JDQVNH�HQNHO
Vi ser her, at naturlovene som regel er så enkle og indlysende, at de fleste mennesker
intuitivt vil have indset dem og benyttet sig af dem. De færreste mennesker behøver at
kende denne nøjagtige naturlov fra en lærebog for at kunne regne ud, hvad den vil resul-
tere i. Sand videnskab må være upartisk og må ikke forudsætte noget - man må altså ikke
have særlige ønsker eller formål.

a mest mulig kaos eller sammenblanding
 b ensartet
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+YRUQnU�HU�GHW�WLOODGW�DW�IRUXGV WWH�QRJHW"
Det giver god mening at tale om konkret viden eller videnskab, idet vi dog må gøre os klart,
at al viden har visse forudsætninger. De forhold, som menes forudsat, kalder man med et
latinsk udtryk for a prioria

Det er specielt på dette område, at vi må være forsigtige med, hvad vi tager for at være på
forhånd givet.  Da de fleste a priori forudsætninger er så helt indlysende, undlader man
ofte at nævne dem. Det ville også blive trættende, hvis man skulle høre de samme enkle
og indlysende forudsætninger, hver gang vi ville fremsætte et udsagn.
Visse a priori forudsætninger er dog ikke så logiske, som vi kunne ønske os, og de kan
meget vel komme til at stride imod den videnskabelige retfærdighed.

8YHQWHW�XGIDOG�DI�HQNHOW�IRUV¡J
En rimelig a priori antagelse, som må anvendes ved de fleste eksperimenter kunne være:
"under forudsætning af, at hverken Gud eller andre overnaturlige kræfter griber ind i
sagen", så vil vand + sten blive til 'vand med en forsvindende mængde kaliumaluminium-
silikat + sten'.
Nødvendigheden af denne forudsætning ser vi ved brylluppet i Kanaan, hvor flere
hundrede liter vand imod al videnskabelig forventning blev forvandlet til den fineste
årgangsvin ved at blive hældt op i nogle stenkar. Forskellen var den, at det skete på Jesu
befaling, og derfor blev resultatet helt uvidenskabeligt og endda imod almindelig bordskik.

/RYHQ�RP�OHJHPHU��QHGV QNHGH��L�HQ�Y VNH
Et andet eksempel er et, som inkluderer nogle ganske almindelige fysiske grundlove,
nemlig tyngdekraften og væskers overfladespænding samt loven om, at et legeme
nedsænket i en væske mister lige så meget i vægt som vægten af den fortrængte
væskemængde.  Disse love medfører, at et legeme med større massefylde end vand, hvis
de anbringes på en vandoverflade vil gennembryde overfladespændingen og gå til bunds
i vandet. Men, hvis vi ikke har taget højde for det overnaturlige, kan vi ikke være sikre på
resultatet. Jesus kommer jo let og elegant vandrende overfladen af Galilæa sø.

5LPHOLJH�D�SULRUL�IRUXGV WQLQJHU
Når vi har med almindelige videnskabelige og kontrollerbare forsøg er der altså ikke
urimelig at have en a priori sætning, der siger: Under forudsætning af at det kun er de
kendte naturlove, der medvirker ved forsøget, kan vi forudsige, atV\UH���EDVH���!�VDOW���YDQG�
Hvis vi anvender samme a priori betingelser overfor påstande, som ikke lader sig eftervise
eksperimentelt, kommer vi derimod ud på et alvorligt sidespor, som ender blindt.

+XPDQLVPHQV�%HW QGWH�/RJLN
Humanismen gør sig gerne til af at være strengt videnskabeligt baseret - i påstået
modsætning til alle, hvis verdensopfattelse indebærer eksistensen af en Gud.

a d.v.s. ’IUD�GHW�WLGOLJHUH' = på forhånd givet, uafhængigt af erfaringen, rent logisk begrundet i
modsætning til D SRVWHULRUL ="fra det senere", ud fra erfaringen.
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Derfor er dens stående a priori antagelse: "Der er ingen Gud!" Alt, hvad der sker i verden
skal nødvendigvis have en forklaring, som ikke kræver guds eksistens.

Men denne holdning er i sig selv totalt uvidenskabelig. Hvis man ønsker at være
videnskabeligt retfærdig må man jo ikke forudsætte noget eller på forhånd udelukke noget
som helst. Det er altså nøjagtigt lige så uvidenskabeligt på forhånd at antage at Gud LNNH
findes, som at antage eksistensen af en sådan.

Allerede ved at starte med en så totalt uvidenskabeligt a priori antagelse, har humanismen
savet den "videnskabelige" gren over, som den selv sidder på.
En sådan forudindtagethed giver hele den efterfølgende logik en vældig slagside. På
overfladen synes man at kunne bekræfte, at der ingen Gud er; men dette er kun en naturlig
følge af, at denne antagelse ligger skjult til grund for hele systemet.

(W�HNVHPSHO�IUD�PDWHPDWLNNHQ�
Selv en så neutral videnskab som matematikken ligger under for de samme principper. I
matematikken kan man i højere grad selv vælge, hvilke grund-antagelser, man ønsker at
antage.  Da man gerne skulle kunne anvende matematikken til noget praktisk, er det dog
praktisk nødvendigt at vælge et udgangspunkt, som har forbindelse med den virkelige
verden.
Hvis vi opbygger en meget enkel heltalslogik med kun addition som regneart og fra starten
vedtager, at 1+1=2, kan vi bygge et stort matematisk system, som bliver vanskeligt at
gennemskue. Hvis vi nu på et tidspunkt et sted længere ude i det logiske system gør prøve
konstaterer vi, at 1+1 pudsigt nok giver 2. Det beviser da blot at den logik, som er anvendt
til at udvikle den matematiske tankegang, er holdbar rent logisk. Det beviser ikke noget
som helst om, hvorvidt 1+1 rent faktisk objektivt er 2 - det var jo blot det, vi selv havde
vedtaget fra starten.

'HQ�³XV\QOLJH´��D�SULRUL�DQWDJHOVH
På samme måde med den humanistiske logik. Man antager først som grundsætning, at
der ikke er nogen Gud. Men en så "indlysende" grundsætning behøver man jo nok slet ikke
at bemærke.
Dernæst udtænker og beregner man på dette skjulte grundlag sammen med andre
antagelser et stort filosofisk og logisk korrekt system. Hvis man "gør prøve" på et senere
tidspunkt, vil man naturligvis få resultatet: "Der er ingen Gud" som en helt logisk
konsekvens af det valgte udgangspunkt. Javist! Men dette beviser udelukkende, at
logikkens regler er overholdt undervejs. Det gør hverken fra eller til i spørgsmålet om,
hvorvidt Gud faktisk eksisterer eller ej!
Men den ukyndige kan blive meget imponeret over, at man faktisk dermed "har bevist", at
Gud ikke findes.

I det følgende skal vi se, hvorledes denne fremgangsmåde fører til et misvisende og
pseudovidenskabeligt resultat.
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/LY�DI�XRUJDQLVN�PDWHULDOH���XPXOLJW�
I gamle dage havde man en idé om, at hvis der var en bunke af skrald og affald med mere,
så "opstod" der rotter og andre skadedyr. Ligesådan opstod mug og gær tilsyneladende
af sig selv på gammel mad og lignende. Det var ikke en fremmed tanke, at "liv" kunne
opstå spontant. Louis Pasteur påviste imidlertid, at liv umuligt kan opstå spontant på basis
af livløse stoffer. Han anbragte næringsstoffer i hermetisk lukkede kolber og opvarmede
dem, så de blev "pasteuriserede" - altså så alle mikrober og kim af liv blev ødelagt. I den
slags kolber "opstod" der ingen mug eller bakterier. Hermed havde han bevist, at levende
organismer kun kan udvikle sig fra levende organismer.

Vi skal se, at man utroligt nok ved lidt behændigheds-kunster kan få nutidige mennesker
til at hoppe på den middelalderlige limpind, at liv kan opstå spontant af døde materialer.
Det er denne middelalderlige og antikke opfattelse, som er en af humanismens allervig-
tigste hovedhjørnestene.

Humanismens Hovedhjørnesten - Evolutionens "faste" grundvold.
Humanismen roser sig gerne af at være totalt frigjort fra enhver form for "tro". Den baserer
hele sin indsigt på "viden" og videnskab. Den udviser en blind tro på, at et eller andet
uhåndgribeligt princip fører os fremad og opad. Nogle virkeligt vanskelige problemer at
komme uden om er spørgsmålene om livets og universets oprindelse.

For en person, som personligt kender den almægtige Gud, er dette ikke noget stort
problem. Men, hvis man skal følge humanismens krampagtige a priori antagelse om, at der
for enhver pris ikke må være en skaber eller Gud, som er hævet over den synlige verden,
så kommer man uvægerligt på glatis.

8QLYHUVHW
Ved iagttagelse af de fænomener, som udspiller sig på jorden og de elektromagnetiske
bølgekilder, vi kan iagttage på himmelhvælvingen (hvoraf en del er synlige for det blotte
øje i form af stjerner), kan man danne sig visse ideer eller teorier om, hvad der kan have
forårsaget dem eller forårsager dem.

/RYHQ�RP�nUVDJ�RJ�YLUNQLQJ
Hvorfor skal de nødvendigvis have en årsag spørger man måske? Jo, en af de elementære
naturlove siger:7LO�HQKYHU�DNWLRQ�K¡UHU�HQ�OLJH�Vn�VWRU�RJ�PRGVDW�UHWWHW�UHDNWLRQ�
Det er loven om årsag og virkning. Når man udelukker Guds indgriben, må man også
udelukke enhver senere indgriben i tingenes tilstand og udfoldelse ifølge naturlovene. Det
er et almindeligt humanistisk princip, at alting har en årsag. Det er også et universelt
guddommeligt princip, men humanisten føjer hertil, at denne årsag med vold og magt skal
findes i den synlige og fysiske verden.
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8QLIRUPLWHWV�GRJPHW
Da humanisten forkaster mirakler og anden indgriben fra den usynlige verden, søger han
snævert at forklare alt, hvad der er sket, sker og vil ske ud fra de naturlove, han har indsigt
i nu.
Sagt på an anden måde forlanges det, at alt, hvad findes af fortidslevninger skal kunne
forklares ud fra processer, som finder sted i nutiden. Denne stædige klyngen sig til
uniformitets-dogmet giver undertiden nogle ret komiske resultater.

'HW�HNVSDQGHUHQGH�XQLYHUV
Når vi måler på de forskellige lys- og strålings-fænomener, som himmelhvælvingen myldrer
med, kan vi gøre os tanker om, hvad der har betinget disse lys-fænomener. Når man
absolut skal forklare det ukendte ud fra det velkendte, så kommer man tit på en vanskelige
opgave.

6ROHQ�VRP�IRUELOOHGH
Den nærmeste strålingskilde for vort vedkommende er solen. Den er tilsyneladende en
enorm kugle af ild, som udsender en stråling, der formodes at opstå som følge af
radioaktive fusions-processer i solens indre. Den er med andre ord en enorm fusions-
reaktor.  Den udsender stråler af mange forskellige frekvenser og lys af samtlige farver.
Alle farverne tilsammen danner det hvide klare sollys, som vi kender. Hvis vi betragter den
som en kugle roterer den om sin egen akse på godt 28 dage - dog således at de midterste
partier har en anden hastighed, end partierne ved polerne, så det må altså være en noget
løst opbygget kugle.

'H�DQGUH��VROH�
I mangel af bedre viden gætter astronomerne nu på, at de andre strålingskilder, som kan
observeres på himmelhvælvingen er af samme art som solen. Hvis de er det, må de være
gevaldigt langt væk. Desuden varierer de i grundfrekvens og styrke. I det samlede billede,
ser det ud som om, der er millioner af sole, hvoraf en væsentlig del er på vej bort fra os og
fra hinanden. Denne tanke opstår, hvis man forklarer nogle frekvens-forskelle ved hjælp
af Doppler effekten, som opstår, når en bølgekilde bevæger sig i forhold til iagttageren.
Ved kombination af de kendte naturlove, kommer man frem til et verdensbillede, som virker
temmelig kaotisk og meningsløst. I virkeligheden ligger himmelhvælvingen umiddelbart alt
for langt borte til, at man kan måle på den. Det vil sige, at al viden om de målelige
lysfænomener er og bliver de rene gisninger. Hvis himmelhvælvingen var af glas og de
forskellige lysfænomener på den blev frembragt af en hær af små engle og nisser med
hver sin lygte, ville resultatet blive det samme set fra jorden, idet mennesket i sit hovmod
påberåber sig kundskab om alt.

8QLYHUVHWV�W QNWH�VWDUW
Men hvis vi godkender tanken om, at universet virkeligt er så stort - noget nær uendeligt;
samt at alle disse sole er hastigt på vej bort fra hinanden, så kan man jo slutte sig til, at de
engang må være kommet fra det samme sted. Går vi baglæns i historien, komme vi til et
tidspunkt, hvor hele universet var samlet i et punkt på størrelse med et lille punktum. Dette
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punkt eksploderede efter sigende så, hvorved vort nuværende ekspanderende univers
opstod. Hvor punktummet kom fra og, hvad der fik det til at eksplodere melder historien
ikke noget om. Det vrimler med mere eller mindre intelligent gisninger om, hvordan og
hvornår dette ekspanderende univers "startede", men det har mere med religion og filosofi
at gøre end med eksakt videnskab.

6ROV\VWHPHWV�RSGXNNHQ
Man forestiller sig så, vort solsystem er blevet til af en sammenklumpet sky af radioaktivt
stjernestøv ved hjælp af en hel masse tilfældige rotationer m.m. Det er igen tale om
gisninger og disse processer ville kræve millioner og atter millioner af år. Ingen af disse
random-mekanistiske teorier forklarer dog nogle helt enkle forhold i vort solsystem. Som
for eksempel:

1. Hvorfor er solens og månens vinkeldiameter a "tilfældigvis" næsten identisk - så månen
temmelig nøjagtigt dækker solen ved en solformørkelse?

2. Hvorfor vender månen altid omhyggeligt ansigtet ned mod jorden?
3. Hvorfor er månens faser og solens omdrejningstid så ens (28-29 døgn)?
4. Hvis månen er så gammel, hvorfor er der så kun et ganske tyndt støvlag på den?
5. Hvorfor er planeterne så forskellige?

0DQJOHU�YHG�J QJVH�PRGHOOHU
Disse og mange andre spørgsmål savner en forklaring ud fra de gængse humanistiske
modeller. Når vi ved, at Gud har skabt universet, er det ikke så sært, at der er orden og
sammenhæng i tingene. Det kan være svært for os at udgrunde den dybere mening i
forholdene, men uden tvivl er de således med velberåd hu. En dag vil vi kunne få svarene
på alle disse gåder - men det kræver nok at vi kommer i en situation, hvor vi kan spørge
Skaberen selv.

0RGHOOHU�HU�NXQ�PRGHOOHU
Vi må også gøre os klart, at de modeller, vi opstiller for at fatte om virkeligheden, til
stadighed forbliver just, hvad de er: nemlig modeller. Mange mennesker tager fejl og tror
at en god model er identisk med virkeligheden. De store videnskabsmænd ved, at det, de
beskriver ganske vist er virkeligheden; men uanset, hvor udførlig og korrekt en model, de
opstiller, vil den aldrig blive identisk med virkeligheden.
Det udtalte for eksempel Johannes Kepler om sin model af solsystemet. Han sagde: Jeg
gør mig ingen forestilling om, at virkeligheden er som den model, jeg har opstillet. Men
modellen har værdi, fordi den på en enkel måde sætter os i stand til at forudsige
planeternes indviklede baner på himmelen langt ud i fremtiden. Modellen viste sin værdi
ved, at astronomerne i de næste århundreder fandt planeterne nøjagtigt, hvor man kunne
beregne sig til det ved hjælp af modellen. Hvis virkeligheden ikke kunne eftervise, hvad den
videnskabelige model påstod, måtte man kassere modellen. Newton tilføjede senere
Kepler's model en lille forbedring i form af elliptiske baner m.m., som gjorde modellen

a tilsyneladende størrelse
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endnu mere nøjagtig og forklarede de små unøjagtigheder, som man målte ud fra Kepler's
model.
Med evolutionstankerne skal vi se, at det er helt modsat. Hvis de faktiske forhold ikke
svarer til evolutionsteoriens forudsigelser, så kasserer man virkeligheden i stedet for at
kassere modellen.
Men dette var kun "evolutionen" af det "døde" univers. De ting, som sker der, kunne
forklares ved forholdsvis enkle fysiske love, hvis og hvis og hvis og hvis og hvis og hvis.......

6SULQJHW�IUD�G¡G�WLO�OLY
Det næste spring er langt større end afstanden mellem universets yderste grænser.
Springet fra dødt stof til liv. Vi ved, at livet udfolder sig på basis af de samme grundstoffer,
som findes i livløse former i verden. Men den informationsmængde, der ligger i den
allersimpleste levende organisme i forhold til det mest indviklede døde molekyle, er så
svimlende, at vi næppe kan forestille os det.

,QWLPLGHUHGHD�NULVWQH
På trods af disse fakta er det lykkedes de gudløse at dupere verden med blatante
påstande om, at videnskaben har bevist, at en udvikling fra dødt kaos til levende orden har
fundet sted. Dette har desværre fået mange kristne til at tie og alt for mange er af mangel
på konkret viden hoppet på galejen. Der er en lang række kompromiser, som mildner
modsætningen mellem humanistisk evolution og bibelsk skabelse. Men alle disse
kompromiser er ganske unødvendige og en skændsel for kristenheden.
Der er intet videnskabeligt belæg for, at evolution nogen sinde har fundet sted! Vi behøver
derfor slet ikke disse ydmyge kompromiser. Den bibelske skabelses-beretning er fuldt ud
lige så (lidt) videnskabelig som de gudløse oprindelses-dogmer.

8Q¡GYHQGLJH�RJ�VNDGHOLJH�NRPSURPLVHU
Vi skal blot nævne nogle enkelte af disse, som kan inddeles i 2 hovedkategorier:

���+XO�L�VNULIWHQ�WHRULHQ
For at lefle for "videnskaben"s løgnagtige påstande om, at evolutionen er  bevist,
forsøger man ved at føje noget til skriften (eller påstå, at noget mangler) at bevise, at
Gud har fusket med andre skabelser før. Tanken er den, at det skulle kunne forklare
de fossiler, som påstås at danne basis for evolutionisternes bevis. Den hviler på en
søgt udlægning af 1.Mos. 1.2  i stedet for -RUGHQ�YDU�GHQJDQJ�WRPKHG�RJ�¡GH��GHU�YDUP¡UNH�RYHU�XUG\EHW��RJ�*XGV�nQG�VY YHGH�RYHU�YDQGHQH påstår man, der burde stå
EOHY øde og tom. I dette hul kan man så efter behag anbringe lige så mange verdener
med tilhørende ragnarok, som man har lyst til.
Mit problem med denne teori er: Hvis der kan være sket så meget mellem vers 1 og
2, hvad kan der så ikke være udeladt mellem vers 2 og 3, 3 og 4 og så videre. Det

 a at føle sig intimideret vil sige, at modparten har fremkaldt en (begrundet eller ubegrundet)
følelses af underlegenhed.
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giver os en ret upålidelig Bibel.  Teorien kaldes "Gap"-teorien på engelsk. Jeg kalder
den Hul-i-hovedet-teorien.

���7HLVWLVN�HYROXWLRQ
En anden forklaring strikker nogle vers sammen om at en dag er for Herren som
tusinde år. Dermed giver man Herren tusind år for hver skabelsesdag. Han er sikkert
rørt over tanken, men Han har ikke brug for det. Det er nemlig nøjagtigt lige så umuligt
at skabe verden på 7000 år, som det er på 7 dage; så for Ham gør det ingen forskel.

De to teorier optræder i forskellige variationer og kombinationer, som gør vrængbilledet
mere nuanceret. Der er bare slet ikke brug for en eneste af disse søgte forklaringer; de
tjener kun til forvirring.

*XGV�(YQHU
Begge hovedgrupper har den alvorlige fejl, at de tegner et billede af en Gud, der enten har
svært ved at udtrykke sig utvetydigt skriftligt, eller også er noget af en fusker, der har siddet
med et hav af mislykkede eksperimenter før det nuværende (Man gør i så fald logisk set
klogt i at forvente, at også det nuværende eksperiment kan gå i vasken når som helst).
Selve grundtanken i evolutionens påståede "mekanismer" er så ubarmhjertig mod de
svage, at det er helt i modstrid med Guds øvrige principper. Man har svært ved at se, hvad
en almægtig og kærlig Gud skal bruge den slags til.
Vi må huske at den skønne verden vi lever i, ikke er identisk med den som Gud skabte. Vi
ser på en falden verden, som er hærget og ødelagt af syndens eftervirkninger. Når dette
hærgede billede er så fantastisk smukt, hvor vidunderligt må så ikke det ufordærvede
være?

Nej, den sande og levende Gud, Israels Gud, er almægtig, alvis, evig og barmhjertig. Jeg
glæder mig personligt over, at Gud ved sin Hellige Ånd har åbenbaret for mig, at Skriften
er fuldt ud pålidelig - og, hvis ikke du har den åbenbaring, skulle du bede om at få den.
Den er nemlig ganske central for livet med Gud.

Men hvis du altså er en genfødt kristen, så lad dig aldrig mere intimidere af fupmagerne
til at bøje knæ for Ba'al. Det er der intet videnskabeligt belæg for at gøre!

Der er en eneste enkel grund til, at det videnskabelige makværk, som markedsføres under
betegnelsen "evolutions-teorien" har vundet en sådan udbredelse. Nemlig, at det er den
eneste, der tilsyneladende kan "undvære" en skabende Gud. Dette er også hovedårsagen
til, at humanisterne tilbeder den og klynger sig til den.

Nedenfor to citater fra manifestet, som viser, at humanisterne betragter den
uvidenskabelige evolutions-teori som et videnskabeligt faktum og et uimodsigeligt dogme.

9HG�YLVHOLJ�DQYHQGHOVH�DI�WHNQRORJLHQ�NDQ�YL�VW\UH�YRUH�RPJLYHOVHU��EHVHMUH�IDWWLJGRPPHQ�
PDUNDQW�UHGXFHUH�V\JGRPPHQH��IRUO QJH�YRU�OHYHWLG��PDUNDQW� QGUH�YRU�DGI UG�� QGUH
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IRUO¡EHW�DI�GHQ�PHQQHVNHOLJH�HYROXWLRQ�RJ�GHQ�NXOWXUHOOH�XGYLNOLQJ��XGO¡VH�Y OGLJH�Q\NU IWHU� RJ� XGVW\UH� PHQQHVNHKHGHQ� PHG� HQ� KLGWLO� XVHW� PXOLJKHG� IRU� DW� RSQn� HWRYHUVWU¡PPHQGH�RJ�PHQLQJVIXOGW�OLY�D
9LGHQVNDEHQ�EHNU IWHU�WY UW�LPRG��DW�PHQQHVNH�DUWHQ�HU�RSVWnHW�XG�DI�QDWXUOLJH
HYROXWLRQ UH�NU IWHU��E
Specielt den sidste påstand må siges at være en udtalelse, som helt og holdent udspringer
af tro. Vi kan så håbe, at humanisterne har været i god tro. Men det gør jo ikke påstanden
mere sand.

'DUZLQV��HSRNHJ¡UHQGH��DIKDQGOLQJ
Specielt den sidste påstand er voldsomt overdrevet. Da Charles Darwin i 1859 gen-
lancerede den urgamle påstand om evolutionen, var det ud fra et særdeles mangelfuldt
materiale. Hans ideer var i øvrigt hverken specielt nye eller epokegørende. Den græske
filosof Thales fra Milet c havde allerede i sin tid fremlagt ideen om en fremadskridende
udvikling fra enkle til mere indviklede former på en ganske klar måde. Evolutionstankerne
blev videreført af Platon og hans elev Aristoteles. De gik i arv lige til Charles' bedstefar
Erasmus Darwin d. Han var en kendt læge i England. Charles Darwin stjal med arme og
ben fra både sin bedstefars og adskillige andre videnskabsmænds værker og tanker. Han
gav ikke andre end sig selv nogen særlig ære for disse tanker, men lod som om, han var
kommet frem til disse tanker helt ved egen hjælp.
Han fik anledning til at deltage på ekspeditionsskibet "Beagle"s videnskabelige ekspedition,
og selv om han helt ubetvivleligt havde læst teorierne i sin bedstefars og andre
videnskabsmænds bøger, lod han som om tanken var kommet til ham direkte.

7KH�VXUYLYDO�RI�WKH�ILWWHVW
Darwin lancerede specielt tanken om udvikling gennem naturlig udvælgelse - også kendt
som "The survival of the fittest" - de bedst egnede overlever. Han indrømmede selv, at
hans "bevis"-materiale var meget mangelfuldt, idet man "endnu" ikke havde fundet de
mange mellemformer mellem de forskellige dyrearter, som nødvendigvis måtte findes, hvis
arternes gradvise udvikling over tusinder og atter tusinder af nu uddøde mellemformer
virkelig havde fundet sted. Men det ville senere udgravninger uden tvivl bringe for dagen.

%HYLVHUQH��VRP�XGHEOHY
1X� HIWHU� PHUH� HQG� ���� nU� DI� GH� PHVW� YLGWU NNHQGH� RJ� RPK\JJHOLJH� JHRORJLVNHXGIRUVNQLQJHU�DI�KYHU�HQHVWH�YHUGHQVGHO�RJ�KDYEXQG�HU�ELOOHGHW�QRJHW�PHUH�GHWDOMHUHW�RJ
 a HM Indl a
 b HM 2a
 c 640-546 f.Kr.
 d 1731-1802
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NRPSOHW��HQG�GHW�YDU�L�������0DQ�KDU�RSGDJH�GDQQHOVHU��VRP�LQGHKROGHU�KXQGUHGYLV�DIPLOOLDUGHU�DI�IRUVWHQLQJHU�RJ�YRUH�PXVHHU�HU�QX�I\OGW�PHG�RYHU�����PLOOLRQHU� IRVVLOHU�DI��������IRUVNHOOLJH�DUWHU��0HG�HQ�Vn�HQRUP�P QJGH�DI�KnUGH�YLGHQVNDEHOLJH�IDFWV�EXUGHGHW�LNNH�Y UH�YDQVNHOLJW�DW�SnYLVH�RP�'DUZLQ�YDU�Sn�UHWWH�VSRU�+YLONHW�ELOOHGH�KDU�Vn�GLVVH�PDQJH�IRVVLOHU�JLYHW�RV"�$IVO¡UHU�GH�HQ�VWDGLJ�IUHPDGVNULGHQGHXGYLNOLQJ�� VRP� IRUELQGHU�DOOH�QXOHYHQGH�RUJDQLVPHU�PHG�HQ� I OOHV� IRUIDGHU"�)RU� KYHUHQHVWH�JHRORJLVN�GDQQHOVH��GHU�HU�EOHYHW�XGIRUVNHW�RJ�IRU�KYHUW�HQHVWH�IRVVLO��GHU�HU�EOHYHWNODVVLILFHUHW�� HU� GHW� EOHYHW� PHUH� RJ� PHUH� LQGO\VHQGH�� DW� GLVVH�� GH� HQHVWH� GLUHNWHYLGHQVNDEHOLJH�YLGQHVE\UG�RP�OLYHWV�KLVWRULH��VWDGLJ�LNNH�JLYHU�GHW�PLQGVWH�YLGQHVE\UG�RPGHW�� VRP� 'DUZLQ� Vn� EU QGHQGH� O QJWHV� HIWHU�� .O¡IWHUQH� PHOOHP� RUJDQLVPHUQHVKRYHGJUXSSHU�HU�YRNVHW�VW¡UUH�RJ�PHUH�XLPRGVLJHOLJH��0DQ�NDQ�LNNH�O QJHUH�LJQRUHUH�GHPHOOHU�ERUWIRUNODUH�GHP�PHG�KHQYLVQLQJHU�WLO�DW�YL�LNNH�KDU�WLOVWU NNHOLJW�PDQJH�IRVVLOHU��D
Når humanisterne derfor erklærer, at videnskaben har bevist evolutions-dogmet, er de
meget langt fra en objektiv videnskabelig sandhed. De kunne med lige så stor ret erklære,
at videnskaben har bevist, at månen er en grønskimmelost.

7LOEOLYHOVHV�K\SRWHVHUQHV�RYHUGUHY
Vi må dog gøre os klart, at i alle disse gisninger er der ikke et gran af videnskabeligt bevis.
Af gode grunde er der ingen iagttagelser, som kan berette, om det virkeligt gik sådan til.
Og selv om der var, ville det ikke blive videnskabeligt korrekt af den grund. Betingelsen er
jo ikke blot at nogle få har set ting ske en gang, men at man kan gentage forsøg, som
påviser, at det stadig forholder sig sådan. Men ingen har set det ske, og ingen kan gentage
eksperimenter, som beviser, at det lader sig gøre på den måde.
Men selv om vi skulle godtage den noget hullede forklaring på det døde fysiske univers'
opståen af intet eller noget, står vi tilbage med en endnu større hurdle, nemlig: Hvordan
kan liv opstå af døde stoffer?

/LYHWV�RSULQGHOVH
Louis Pasteur beviste for sin samtid, at liv ikke opstår spontant i et livløst miljø - uanset
hvor mange lækkerier, der er til stede. Hans forseglede krukker udviklede ikke mug eller
andet levende så længe de var tilsmeltede. Jamen, hvordan skal vi dog så forklare livets
mysterium? - når vi vel at mærke har forbud mod at operere med en skaber-Gud!
Som allerede tidligere påvist er selve dette forbud i strid med det sunde videnskabelige
princip om ikke at være forudindtaget. Derved mister alle efterfølgende argumenter deres
videnskabelige karakter; men lad os alligevel gå med på legen og se, om det så kan lade
sig gøre.
Vi glemmer den uvidenskabelige a priori antagelse, at Gud ikke findes og ikke må bruges
som forklaring på noget.

 a citat fra s. 9 i "Darwin’s Enigma" se litteraturliste Appendix B.
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De allersimpleste levende organismer er milliarder af gange mere komplicerede end de
mest indviklede "døde" stoffer. Livets "byggesten" er kombinationer af de ganske samme
almindelige grundstoffer, som udgør vort mineralske, livløse univers.
Men i de biologiske sammenhænge er der en ufattelig kompliceret opbygning i så sindrige
kombinationer, at det er rent ufatteligt. Nu ville humanisterne gerne have os til at tro, at
evolutionsdogmet er et videnskabeligt faktum. Tanken er indført så bastant på alle
niveauer af vort uddannelses-system, at de allerfleste, selv genfødte kristne, er
hjernevaskede til at tro, at vi har med et videnskabeligt faktum at gøre. Intet kunne være
mere forkert.

(YROXWLRQV�WDQNHQ�HU�HQ�JDPPHO�O¡JQ�RJ�P\WH
Tanken om evolution er ikke noget moderne videnskabeligt fænomen, som specielt hører
den humanistiske religion til. Den går som en rød tråd igennem de fleste andre religioner
enten i skikkelse af reinkarnation (som er evolutions-lære på sjæle-plan) eller i for af
tilblivelseslæren, som ingen religioner rigtigt kan komme uden om.
Den klassiske græske teologi om den fysiske verdens tilblivelse er så at sige identisk med
den Darwinistiske evolutions-tankegang. Her taler man om at der oprindelige var en Gud,
som hed Chaos (  = ur-suppe-guden) og en anden gud, der hed ronos (  tids-
guden). Verdens tilblivelse tilskrives så, at tidsguden Chronos rørte rundt i ursuppen. Det
er den samme ammestue-historie, som humanismen ønsker, at vi skal tro på.

&KDRV�RJ�.URQRV
I begyndelsen var Chaos og frem af dette stod med tiden visse molekyl-kombinationer, der
var så indviklede, at de kunne reproducere sig selv. Denne religion tillader man sig så at
kalde videnskab! Som vi tidligere har set, er det ikke tilstrækkeligt, at et mindre antal
mennesker har eller mener at have iagttaget et bestemt fænomen. Selv flere troværdige
vidner til en eller flere begivenheder kan ikke ændre den fra at være en hændelse og til at
være en videnskabelig iagttagelse. Med mindre andre kan reproducere hændelsen med
nogen sikkerhed, kan den ikke betegnes som andet end en interessant hændelse.

,NNH�HW�HQHVWH�EHYLGQHW�WLOI OGH
Det helt ironiske ved evolutions-teorien er, at intet nulevende eller afdødt menneske nogen
sinde har set ét eneste konkret eksempel på, at liv opstod af livløst materiale! På alle andre
områder kræver man ellers uniformitets-teorien overholdt - nemlig at det fortidige skal
kunne forklares på basis af det nuværende. Men den lille detalje, at spontan opståelse af
liv aldrig er iagttaget noget sted, giver pludselig evolutionisterne en rundhåndet dis-
pensation fra deres ellers ufravigelige krav om overholdelse af uniformitets-princippet. For
at "sandsynliggøre" det umulige påstår man sig nu at have en nærmest overnaturlig "viden"
om havets og atmosfærens tilstand i jordens tidligste tid. Selv om enkelte personer skulle
have iagttaget et eksempel på at liv opstod af uorganiske stoffer, ville det stadig ikke være
videnskab. Vi må igen forlange, at enhver, som har lyst skal kunne gentage eksperimentet.
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-RUGHQV�SnVWnHGH�KHIWLJH�IRUWLG
Man mener at "vide", at jorden i en tidligere fase var dækket af et hav, der bestod af en
suppe, som var en blanding af svovl og vand m.m. Desuden påstår man, at det lynede
voldsomt dag og nat i adskillige årtusinder. Det skulle være under disse forhold, at de
første primitive aminosyrer skulle være dukket op.
Hele ønsket om det angivne miljø udspringer af det eksperiment, som man har udført, og
som betragtes som "bevis" for, at "organiske" forbindelser kan opstå af uorganiske.

8UVXSSH�HNVSHULPHQWHW
Hvis man anbringer en bestemt svovlsyresuppe i en kolbe med indsmeltede elektroder,
kan man efter længere tids bombardement af denne suppe isolere nogle kemiske
forbindelser, som har en vis lighed med stumperne af de DNA-molekyler, som er
karakteristiske for levende væseners genetiske struktur. "Hurra!" råber vore håbefulde
humanistiske evolutionister: "Der kan i se beviset!"
Desværre glemmer de et par ganske væsentlige ting omkring dette eksperiment:
Betingelsen for, at man kan opsamle disse forbindelser er, at man sørger for bevidst at
lirke dem ud af suppen. De selv samme lyn, som lynede de ønskede forbindelser sammen,
vil nemlig i næste omgang lyne dem fra hinanden igen - med mindre en venlig sjæl sørger
for at fiske dem ud af lynsuppen. Men efter evolutionsteoriens egne præmisser, var der
ikke én venlig sjæl på jorden i dette uhyggelige inferno, som mere end noget andet ligner
selveste Helvede.
Hvis jorden nogen sinde har haft et så forfærdelig miljø (hvilket der ikke er andet, der tyder
på, end ønsket om at kunne lyne nogle aminosyrer sammen) og skulle nogen sinde nogle
enkelte af disse molekyle-stumper have fået lykke til at gemme sig i en krog udenfor
lynenes rækkevidde, så er springet op til den allerenkleste levende celle stadig alt, alt for
stort.
Det svarer til, at der ganske vist er kortere til månen, hvis vi står på en telefonbog, end hvis
vi står direkte på jorden; men det er ikke væsentligt lettere at springe til månen med
samlede ben fra telefonbogen end fra jorden.
Der er flere andre fantasifulde forklaringer, som påstås at "bevise", at evolutionen er et
videnskabeligt faktum. Men bortset fra de mange direkte forfalskninger, er der i de
håbefulde søforklaringer altid nogle væsentlige logiske fejl, som man har overset - måske
ikke af ond vilje - men dog. De videnskabsmænd, der blev grundigt til grin med deres kolde
fusion, var ikke ude på at bedrage. De var i god tro - men det gjorde ikke deres
eksperiment til videnskab. Uden tvivl er de fleste evolutionister også i god tro, men der er
store huller i deres logik.

7DQNH�HNVSHULPHQWHU
Der er fremført en del forskellige filosofiske forsøg på at sandsynliggøre spontan
opståelse af liv.  Alle kræver enorme tidsrum (som vi slet ikke kan have nogen viden
om). Der er heller ingen af teorierne, som ikke har alvorlige logiske fejl. Vi vil her nævne
et par enkelte af de bedst kendte - samt påvise deres logiske fejl.



20

+X[OH\V�6NULYHVWXH
En nidkær forkæmper for evolutions-dogmet, Julian Huxley, har lanceret følgende
overbevisende påstand, som har holdt mange mennesker for nar i mange år:

Hvis vi lader en abe tampe "tilfældigt" på et skrive-maskine-tastatur gennem nogen tid, vil
det meste af papiret blive fyldt med en uorganiseret mængde af bogstaver - men en
sjælden gang imellem vil der dog statistisk set opstå et enkelt kendt ord. Vi giver et frisk
eksempel:

e æiRJj øæøpiog ææaojug øaerjkg ¡ rasjkg  øwHUljiga øftowe gjrø ¡� HMH - lg j
øaøeru4røarj ø S¡ awujgt øujgø oj øowruj øpotg iu aøuj ræ oiu O �J¡ o ¡J gøporj
wrøpo giu wrøpori....

De kursiverede ord udgør ganske vist ingen sætninger, men hvis vi nu satte millioner af
aber til at skrive på millioner af skrivemaskiner i en millioner af år, så måtte der
nødvendigvis optræde hele sætninger for ikke at sige hele bøger. Bortset fra, at
Shakespears samlede værker stadig er ufatteligt meget mindre komplicerede end den
enkleste levende celle, så kunne det teoretisk jo lade sig gøre, hvis blot man gav tid nok.

Men Huxley har overset en ganske væsentlig detalje i dette berømte eksempel. Denne
model har som samtlige andre "beviser", en ganske alvorlig logisk fejl, idet den overser at$OOH�ELRNHPLVNH�SURFHVVHU�HU�UHYHUVLEOH. Det viser sig i en reaktionsformel ved, at der går
pile i begge retninger:

eks. Sodavand:  CO2 + H2O  <-->  HCO2
+  + OH-

Maskinskrivning derimod er en irreversibel proces. Når typen rammer farvebåndet afsættes
et "irreversibelt" mærke på papiret. Hvis man skal gennemføre eksperimentet på samme
præmisser som virkeligheden, må man anvende en skrivemaskine uden farvebånd og
papir. Når et bogstav lander på valsen bliver det kun stående der så længe typearmen
stadig rører valsen. Så snart den går retur, følger bogstavet med. Prøv så at regne ud, hvor
længe det varer inden vi får skrevet blot et enkelt meningsfyldt ord!

)RVWHUHWV�XGYLNOLQJV�VWDGLHU
På et tidligt tidspunkt af Darwinismens korte levetid, faldt det nogen ind, at man i fosteret
kunne se en "gentagelse" af evolutions-processen. Fosteret starter jo livet som en encellet
organisme og udfolder sig derefter til mere og mere komplicerede flercellede former. Med
lidt "god" vilje, går det tilsyneladende gennem amøbe-, fiske- og padde-stadiet undervejs
i sin vækst. Ja, man kan endda på et vist tidspunkt se aftegningen af gæller hos et menne-
skebarn.

Disse "gæller" har intet med gæller at gøre, men er anlæg til helt andre organer. Det er et
af de "beviser", som man har spist den uvidende hob af med. Forudsætningen for, at man
skal hoppe på den, må som minimum være, at man ikke har den ringeste konkrete viden
om embryologi a. Tanken om at evolutionen "gentager sig" i fosterets udvikling er helt

 a fosterets vækst-stadier
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absurd og har intet med virkeligheden at gøre. Der er ikke én eneste fornuftig biolog eller
anatom, som vil være bekendt at fremkomme med den slags nonsens. Men ikke des
mindre doceres ammestuehistorier af denne type af både folkeskole- og gymnasie-lærere,
som ved for lidt om deres fag. Men når uddannede læger kan fremkomme med sådanne
påstande, kan det jo ikke skyldes uvidenhed. Dér kan kun være tale om bevidst løgn eller
dæmonisk forblindelse.

/DPDUFNLVPH
En anden for længst forladt tankegang er den, at behov i miljøet kan med føre organiske
ændringer. Således skulle girafferne have fået deres lange halse ved at gå og strække sig
efter de blade, de lever af. Selv om allerede Darwin selv delvis forkastede denne uviden-
skabelig hypotese, kan man stadig møde mange mennesker, som heri ser et bevis for
evolution. Pladsen tillader ikke at komme ind på de mange forskellige vildfarelser, der
hersker på dette område, men der findes en del litteratur om disse emner, som kan styrke
vor viden om skabelsen. Hvis vi virkelig sætter os ind i, hvad der rent videnskabeligt ligger
til grund for evolutions-læren, bliver vi forbløffede over, at man kan narre så mange voksne
mennesker til at tro på en så løs skrøne.

Skabelse / evolution er et særdeles spændende emne, som jeg håber at få lov til at skrive
lidt mere detaljeret om i fremtiden. Men humanisternes faste grundvold, som er citeret
nedenfor har brug for følgende ændring for at leve op til virkeligheden:

9LGHQVNDEHQ�EHNU IWHU�WY UW�LPRG��DW�PHQQHVNH�DUWHQ�HU�RSVWnHW�XG�DI�QDWXUOLJH
HYROXWLRQ UH�NU IWHU��D

Her må vi retfærdigvis sige det citerede "tvært imod" tvært imod:

9LGHQVNDEHQ�EHNU IWHU�L�VWDGLJ�VWLJHQGH�JUDG��DW�GH�WLGOLJHUH�K\SRWHVHU�RP��DW�ELRVI UHQSn�MRUGHQ�KDU�JHQQHPJnHW�HQ�NRQWLQXHUW�HYROXWLRQ��Pn�NDVVHUHV�WRWDOW������nUV�LQWHQVLYIRUVNQLQJ�KDU�LNNH�IUHPEUDJW�pQ�HQHVWH�DI�GH�XWDOOLJH�Q¡GYHQGLJH�PHOOHPIRUPHU�PHOOHPDUWHUQH��2J�XDQVHW��KYLONHQ�WHRUL��PDQ�HOOHUV�PnWWH�DQWDJH��NDQ�GHW�NODUW�NRQVWDWHUHV��DW�GHIRUVNHOOLJH�I\O �E�Pn�Y UH�IUHPVWnHW�JHQQHP�DQGUH�SURFHVVHU�HQG�YHG�HYROXWLRQ�
For humanister og ligesindede er det værste ved evolutions-dogmets videnskabelige
nederlag dog, at der kun er et eneste andet alternativ til livets fremkomst på jorden; nemlig
en bevidst skaberhandling fra en højere intelligens. Det er den teori, som stemmer bedst
med de faktiske fund af fossiler med mere; men teorien forkastes ubeset fordi det anses
for umoderne at tro på en Gud. Det er for mange mennesker, som ikke ønsker at stå til
ansvar for deres handlinger, en meget skræmmende tanke, at der skulle være en højere
retfærdighed.

 a HM 2b
 b arter
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Der hersker også den misforståelse, at det er mere videnskabeligt at udelukke tanken om
en Gud fra sine forudsætninger. Som tidligere vist er det dog netop uvidenskabeligt at
udelukke en mulighed på forhånd.

En af humanisternes grundlæggende fejltagelser er deres manglende evne til at se forskel
på religion a og videnskab. Derfor nødvendigheden af denne definition af videnskab i
forhold til evolution.
En anden væsentlig blind plet hos humanisterne (og mange andre med dem) er den
manglende evne til at skelne mellem religion og kristendom. Det følgende kapitel
indeholder derfor nogle nyttige vink, som skal hjælpe til at klargøre denne meget
væsentlige forskel.

 a evolution



23

.DSLWHO��

.ULVWHQGRP�NRQWUD�5HOLJLRQ
)RUVNHOOHQ�Sn�.ULVWHQGRP�RJ�UHOLJLRQ
For at give humanisterne en fair behandling, må vi medgive dem, at deres voldsomme
aggressivitet imod religion ikke er opstået uden gyldig grund. En af hovedårsagerne til, at
de så voldsomt angriber alt, hvad der har med en Gud at gøre, er at de ganske korrekt har
konstateret, at der gennem de religiøse systemer er øvet en masse ondt gennem hele
historien. De sidestiller dem med politiske undertrykkende systemer, som heller ikke to-
lereres.
I denne holdning afviger de jo ikke fra sunde kristne; vi kan heller ikke godtage den slags
systemer. Da de af gode grunde ikke formår at skelne mellem kristendom og religion,
forkaster de begge dele under ét. De er jo hverken udstyrede med øren der kan høre eller
øjne, der kan se ind den åndelige verden.  Paulus udtrykker det ganske enkelt i sit første
brev til Korinterne:(W�VM OHOLJW�PHQQHVNH�WDJHU�LNNH�LPRG�GHW��GHU�NRPPHU�IUD�*XGV�nQG��GHW�HU�HQ�GnUVNDEIRU�VnGDQ�HW�PHQQHVNH��RJ�GHW�NDQ�LNNH�IDWWH�GHW��IRU�GHW�EHG¡PPHV�NXQ�HIWHU�cQGHQV�Pn�OHVWRN��D
En mindre gruppe af humanister erkender sig stadig som "Religiøse Humanister". Disse
anerkender religiøse riter og normer som en form for nyttig menneskelig aktivitet; men de
færreste vil vedkende sig en personlig skabergud. De religiøse humanister praktiserer en
"harmløs" moralsk religion, som har en overfladisk lighed med kristendommen. Det er en
"vær mod din næste, som du ønsker, han skal være mod dig" moralsk oprustnings-religion,
men de fleste af idealerne er lånegods fra kristne værdier.

9LGHQVNDE�HOOHU�UHOLJLRQ
Hvad angår den verdslige og videnskabelige humanisme, så mener den sig højt hævet
over alt, hvad der hedder religion. Men ved en nærmere granskning af det videnskabelige
grundlag ser man klart, at humanismen hviler på en række af tros-sætninger, der er
væsentligt længere end mange andre religioner. Humanismen er ganske enkelt ikke en
videnskab, men en lykkereligion. - en illusion. Den lover os paradisiske tilstande på jorden,
hvis blot vi vil tilegne os tilstrækkeligt megen kundskab - mæske os i frugter fra kundska-
bens træ. Når vi ikke allerede lever i et paradis, må man jo hurtigst muligt finde en god
(bort)forklaring. Humanisten forklarer menneskehedens elendighed ved at skyde skylden
på andre faktorer, som indtil videre har været udenfor hans herredømme. En iøjnefaldende
årsag til stilstand og apati er jo ganske klart de undertrykkende og fordummende religiøse
magtsystemer, som binder mennesker i tradition og rutine. Da mange af disse systemer
opererer med en praktisk usynlig faktor, som de kalder en gud, vendes humanisternes
vrede og harme mod en sådan, som jo åbenbart er medskyldig i sagen.

 a 1.Kor.2,14
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Når vi ikke allerede lever i fuldstændig lykke og harmoni, skyldes det, at 'de andre' har øde-
lagt verden for os. Med 'de andre' mener humanisterne alle. som ikke er godtroende
humanister - først og fremmest alle de religiøse - specielt teister. Teister er mennesker,
som tror på eksistensen af en "overnaturlig" Gud - altså en Gud, som er hævet over selve
naturen. De fleste humanister kan til nød accepterer begrebet gud, når blot dette refererer
til en kraft, som er identisk med naturens evolutionskræfter eller til stede overalt i "naturen".
Da "kristne" per definition er teister, bliver de behandlet på linie med andre sådanne,
hvilket de da desværre også alt for ofte har fortjent.
For at yde humanisterne deres ret, må vi her lige gøre opmærksom på nogle af de
væsentligste forskelle mellem kristendom og religion:.

+YDG�HU�UHOLJLRQ"
Ordet 5HOLJLRQD�er latin og består af elementerne 
5H
�= 
LJHQ
�og 
OLJHUH
 �
ELQGH
��Tanken
er altså, at man skal binde et brudt bånd igen.  Dette brudte bånd kan være både til en
personlig Gud og til nogle principper eller idealer.

I næsten alle kulturer verden over, kan myterne fortælle en beretning, hvis hovedtræk er:

1. I de gode gamle dage, ved tidernes begyndelse, var alle mennesker i kontakt med
skaberen - den store ånd.

2. Der var så nogle mennesker eller ånder, der ødelagde denne kontakt og vakte guds
vrede

3. Lige siden har vi foretaget os en masse ritualer og ofre for at prøve at komme i
kontakt med den øverste gud; men vi får altid kun fat i underordnede ånder, som vi
søger at bestikke til at skaffe os i kontakt med den øverste - det lykkes bare ikke.

4. Måske kommer der en dag en formidler, som kan genoprette kontakten. 

Over dette tema findes der et utal af forskellige variationer verden over. Det har forledt
mytologerne og dåragtige ugenfødte "kristne" teologer til at tro, at de bibelske beretninger
også er myter.

Skønt punkt 1. og 2. som regel drejer sig om skaberguden, kan det mange gange være
den store upersonlige ånd eller et kompleks af principper, man har mistet kontakten med.
I begrebet religion ligger altså ikke nødvendigvis tanken om en Gud i traditionel forstand.
I adskillige af verdens store religioner er der faktisk ingen personlig "Hoved"-Gud. Det
gælder adskillige ismer: Buddhisme, Hinduisme, Animisme, Jainisme og mange flere -
heriblandt altså også +XPDQLVPH.

 aReligio - der er forskellige teorier om ordet etymologi (oprindelse men Servius, Augustin og
Lactantius er sammen med de fleste moderne sprogforskere enige om, at det er r]derne re og lig
at binde hvoraf også lictor, lex og ligare kommer.
Det er i denne forstand, vi her anvender ordet, nemlig: Menneskets fors] på at binde sig til Gud efter
syndefaldet. Bibelen fortæller os dog klart, at dette er halsl] gerning, eftersom den gamle Adam for
evigt er forkastet af Gud og er ude af stand til at opnå retfærdighed gennem lovgerninger og egne
anstrengelser.
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3ROLWLN�	�.ULVWHQGRP
Det er muligt at være en personlig troende kristen samtidig med at man er konservativ,
liberal eller venstreorienteret i sin politiske holdning. Det kan måske være vanskeligt for en
kristen at støtte et parti, som er bekendende gudløst, men så længe man blot skelner
tilstrækkeligt mellem politik og religion, kan det godt lade sig gøre.

9LGHQVNDE�	�.ULVWHQGRP
Der er heller ingen konflikt mellem at være videnskabeligt orienteret og endda en berømt
og epokegørende videnskabsmand og være en personlig bibeltro kristen. Vi kan nævne
nogle enkelte af de bedst kendte eksempler blandt mange andre: Leonardo da Vinci,
Francis Bacon, Johann Kepler, Blaise Pascal, Robert Boyle, Nikolaus Steno, Isaac
Newton, Karl Linné, John Dalton, Michael Faraday, Charles Babbage, Samuel Morse,
James Joule, Louis Pasteur, Gregor Mendel, Lord Kelvin, Josehp Lister for at nævne nogle
stykker af de mere kendte fra nyere tid. Disse mænd var alle verdensberømte viden-
skabsmænd uden at det på nogen måde kolliderede med deres kristentro.

+XPDQLVPH�	�.ULVWHQGRP
Som tidligere nævnt ligner de humanistiske idealer på så mange områder de kristne, at
man skulle tro, at de let kunne forenes.
Men det farlige ved humanismen er, at den uberettiget poserer som "videnskab" i stedet
for at erkende og bekende at det reelt er en religion. På grund af sin kamæleon-agtige
lighed med kristendommen, erkendes den blot ikke som den fremmede og bibelfjendske
religion, den i virkeligheden er. Der opstår herved en usund synkretisme a, som i virke-
ligheden på langt sigt giver den sande kristendom et banesår, som langsomt får den til at
forbløde.

0HQ�KYDG�HU�GD�IRUVNHOOHQ"
Måske må vi lige gøre klart, hvad vi her forstår ved sand kristendom. Der hersker nemlig
nogen uklarhed om, hvori denne består, idet den mange gange forveksles med en
temmelig vattet religion eller en tolerant filosofi.
Under alle omstændigheder har kristendommen optrådt i så mange fordrejede former, at
vi dårligt kan bebrejde, at både hedninger og kristne kan have svært ved at blive klare over,
hvad det egentligt drejer sig om.

Men den bibelsk definerede kristendom er aldrig noget som helst mindre end et
Guddommeligt mirakel. Vi kan bedst iagttage det på baggrund af den modsætning
religionen. Vi skal her ved at stille de to side om side søge at klargøre ligheder og forskelle:
Vi kan bedst iagttage det på baggrund af dens diametrale modsætning: religionen. Vi skal
i nedenstående skema stille de to side om side søge at klargøre ligheder og forskelle:

 a religionsblanding
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(PQH 5HOLJLRQHU .ULVWHQGRP
3UREOHP Adskillelse fra livets "me-

ning" (lykken)
Adskillelse fra Livets Gud

cUVDJ Forsyndelser mod na-
turens eller menneskers
principper

Forsyndelser mod Guds Bud

.XU Ændret adfærd,
afbetaling af gæld og an-
vendelse af nye principper

Nyt liv fra Gud,
Anger, syndsbekendelse, til-
givelse,
omvendelse

8GJDQJVSXQNW Mennesket Gud

3UREOHPHW
Både humanisme, religion i bredere forstand og kristendom er rimeligt enige om, at vi er
faret vild fra noget grundlæggende, men løsningerne afviger primært fra hinanden ved
udgangspunktet:

cUVDJHQ���XYLGHQKHG�HOOHU�YLGHQ"
Humanisterne mener, at verdens elendighed først og fremmest skyldes uvidenhed og
religion. Al dårligdom skyldes menneskets manglende viden om sand moral og etik. Med
andre ord skulle det være uvidenhed, som er skyld i verdens elendighed. Guds bud på
sagen er tvært imod at verdens elendighed ikke først og fremmest skyldes uvidenhed -
men tvært imod: viden. Dog er det ikke denne viden i sig selv, der forårsager syndefaldet.
Det er først, når man undlader at handle på grundlag af sin viden, at synden træder ind i
billedet: 'HQ��GHU�DOWVn�YHG��KYDG�GHU�HU�GHW�UHWWH��PHQ�LNNH�J¡U�GHW��HU�HQ�V\QGHU��D
Faren består altså ikke i at vide for lidt - men i at vide "for meget" i forhold til det, man gør.

/¡VQLQJHQ
Religionens løsningsmodel i almindelighed og Humanismens i særdeleshed tager
udgangspunkt i mennesket og dets bestræbelser, mens den sande kristne tro og erfaring
udspringer af Gud fuldbragte værk.

 a Jak.4 17
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6HOYUHWI UGLJKHG
Humanismen og andre religioner søger nidkært og optimistisk at opstille nogle anvendelige
metoder, kriterier eller love, som kan føre os til et lykkeligt og harmonisk liv, til retfærdighed
og fuldkommenhed. 
Forsøget på at retfærdiggøre sig selv er dybest set selve arvesynden, som startede
allerede i Edens have. Efter at have spist af kundskabens træ i det falske håb, at skulle
blive lykkelig ved at blive som Gud til at skelne mellem godt ondt, søgte Adam at ret-
færdiggøre sig ved at sende sorteper videre.  Både til Eva og skaberen selv! �.YLQGHQ��VRPGX�JDY�PLJ��JDY�PLJ�DI�WU HW��RJ�Vn�VSLVWH�MHJ�� Eva var hurtig til at lære tricket og forsøgte
at sende skylden videre til slangen. De mente sig derved retfærdiggjort. Derfor kunne de
ikke tage imod retfærdigheden fra Gud.

2IUH�Sn�DOWHUHW
I humanismen tror man, at man ved at bringe ofre på altruismens altre kan finde tilbage til
Paradis. Andre religioner foreslår andre ofre. Vi vil ikke betvivle den gode vilje i disse ting,
men må alligevel beskrive dem som nytteløse. Gud har nemlig ganske klart opstillet sine
adgangskriterier, som der ikke gives dispensation for.
Vi må altså erkende, at det er alt for optimistisk at antage, at der findes en eller flere
metoder, der kan bringe os ind i lykkens Paradis igen - selv om dette er netop, hvad
humanismen og de fleste andre lykke-religioner foregøgler os.
Et andet offer, hvormed man forsøger at formilde Gaia a, er den romantiske "tilbage til
naturen" løsning. Man fremkommer med påstande som: "Vor teknologiske industrialisering
(som de "kristne" er skyld i) har voldtaget jorden, og vi er alt for mange mennesker på den.
Hvis vi reducerer antallet af mennesker og holder op med at udbytte jorden, vil moder jord
nok velsigne os til gengæld."

*XGV�O¡VQLQJ��+DQV�UHWI UGLJKHG

+YDG�HU�.ULVWHQGRP
Bibelen siger, at hverken nogen menneskelig lov eller metode, ja, ikke en gang Guds egen
lov er i sig selv i stand til at retfærdiggøre noget menneske. Hermed er alt håb ude for den,
som søger gerninger der kan medføre retfærdighed. Men det gamle håb må vige for et
endnu større og herligere håb. Gud lover at han vil langt mere end blot genoprette det
tabte Paradis. I form af Guds Rige, vil han gøre det tilgængeligt for enhver, som tror på
Jesus; men samtidigt gør han klart, at det kræver en forvandling af de helt store, idet et
almindeligt fortabt og sjæleligt menneske ikke uden videre kan komme ind i Guds rige: 0HQGHW�VLJHU�MHJ�MHU��EU¡GUH��.¡G�RJ�EORG�NDQ�LNNH�DUYH�*XGV�ULJH��RJ�GHW�IRUJ QJHOLJH�DUYHULNNH�GHW�XIRUJ QJHOLJH�E.

 a Gæa eller Gaia - Den klassiske græske gudinde Moder Jord her i landet beslægtet med Freja
 b 1.Kor.15 50
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Som prædikeren siger: Forfængelighed, Alt er forfængelighed. Dette gælder i sandhed
menneskets ambitiøse planer om ved egne kraft at storme og indtage paradiset. Men alle
disse anstrengelser er ikke alen nytteløse, men også helt unødvendige. Gud har nemlig
i sin nåde givet fri adgang til Paradiset for enhver, som tror.

Det er nok også nødvendigt at gøre klart, hvad vi her forstår ved sand kristendom. Der
hersker nemlig - både i den fortabte verden og blandt bekendende kristne - en hel del
uklarhed om, hvori denne helt konkret består. Det skyldes i nogen grad, at den sunde lære
har været udsat for et utal af forskellige snigløb gennem århundrederne. Disse har udvisket
og forvirret begreberne vældigt for mange mennesker. De forskellige former for synkre-
tisme a har gjort har gjort grænserne vage og udflydende og gør det vanskeligt for mange
- selv oprigtige kristne - at vide, hvad der hører til hvad. Kun Bibelen kan anvise os vejen
- og selv den kan undertiden virke noget tåget og vanskelig at forstå. 

9DOHQKHG�RJ�GXNVHGUHQJH
Mange har fejlagtigt forvekslet kristendommen med en urimeligt tolerant tøsedrenge-
filosofi. Den inkarnerede Gud tog tilsyneladende imod knubs fra sine fjender i stedet for at
vise sin magt ved at banke sine fjender til plukfisk. Men der er dog næppe nogen af religio-
nerne, som kræver så meget mod og mandshjerte som kristendommen - på trods af den
sagtmodighed, som også er en væsentlig del af det, at tilhøre den levende Gud.

9LUNHOLJKHGVIOXJW�RJ�HQJOHG\UNHOVH
Andre gange har gnostikere indført elementer af virkelighedsflugt en usund stræben efter
at slippe ud af sit "syndige" legeme og blive til en "ånd" eller en "engel".  De, som søger
at fremme den trafik glemmer åbenbart, at vi er skabt i den Levende Treenige Guds Billede
- med ånd, sjæl og legeme - af hvilke ingen er at forkaste.

I det følgende kapitel vil vi citere udvalgte og karakteristiske stykker fra manifestet, som
omhandler humanismens holdning til religion.

.DSLWHO��
5HOLJLRQ�VHW�PHG�+XPDQLVPHQV�¡MQH
I dette kapitel vil vi citere nogle af manifestets mest markante udtryk for humanismens had
til Gud. Efter disse kan der ikke lades meget tvivl tilbage om, at hvis humanismen til nød
kan acceptere andre religioner end sig selv, må det i hvert fald ikke være sådanne, som
opererer med en personlig skabergud.
Hvis man skulle være i tvivl om humanismens forhold til Gud og alt, hvad der vedrører
Gudsdyrkelse, behøver man ikke at gå længere end til indledningen, hvor intentionerne
stikker ganske klart igennem. Mange ting er modificeret og ændret siden det første

 a sammenblanding af forskellige religioner
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manifest fra 1933, men på dette punkt er der ikke sket nogen ændring: Her skriver for-
fatterne:

3HUVRQOLJ�RJ�JRGDUWHW�*XG�ILQGHV�LNNH�EHYLVW�
/LJHVRP�L������WURU�KXPDQLVWHUQH�VWDGLJ�DW�WUDGLWLRQHOOH�IRUPHU�IRU�WHLVPH��VSHFLHOW�WURHQ
Sn�HQ�*XG��VRP�K¡UHU�E¡QQHU�RJ�VRP�IRUPRGHV�DW�HOVNH�PHQQHVNHU�RJ�KDYH�RPVRUJ
IRU�GHP��O\WWH�WLO�RJ�IRUVWn�GHUHV�E¡QQHU�RJ�Y UH�L�VWDQG�WLO�DW�J¡UH�QRJHW�YHG�GHP��HU
HQ�IRU OGHW�WUR��GHU�PDQJOHU�EHYLV��D
Vi ser her, at de desillusionerede humanister er ude af stand til at tro på en kærlig og
medfølende, bønhørende og almægtig Gud. Hvad er nu årsagen til, at de har så svært ved
at få øje på denne sande skabergud. Det fremgår jo af selve skaberværket, at der står en
vis og al-kærlig skaber bag fremkomsten af det!)RU�KDQV�XV\QOLJH�Y VHQ��EnGH�KDQV�HYLJH�NUDIW�RJ�KDQV�JXGGRPPHOLJKHG��KDU�NXQQHW�VHVVLGHQ�YHUGHQV�VNDEHOVH�RJ�NHQGHV�Sn�KDQV�JHUQLQJHU��'H�KDU�DOWVn�LQJHQ�XQGVN\OGQLQJ�E
Læg mærke til udtrykket forældet, som er karakteristisk for den optimistiske tillid til og tro
på evolutionens allestedsnærværende og mystiske kraft, som præger denne religion.
Der er en mere eller mindre bevidst overbevisning om, at der et eller andet sted i naturen
er en mystisk kraft, som driver udviklingen i den rigtige retning. I modsætning til den
Levende Gud, som ved talrige lejligheder har åbenbaret sig for mennesker, så har ingen
nogen sinde mødt, set eller hørt denne almægtige kraft. Ikke des mindre tror mange
mennesker på denne upersonlige styrke. Det er den som giver sjælevandringen i diverse
reinkarnations-religioner en drejning opad, så man kan gøre sig håb om at undslippe
reinkarnationernes forbandelse. Det er den, som tænkes at være primus motor i
evolutionens terningspil. Det er den, som indgyder humanisten en naivistisk idé om, at vi
bliver lykkelige, hvis vi blot tilegner os tilstrækkelig viden. .XQGVNDEHQ�J¡U�LQGELOGVN��PHQN UOLJKHGHQ�E\JJHU�RS��F
Videre i indledningen kan man læse følgende, som søger at slå en pæl gennem ethvert
håb om en frelse af nåde:

)UHOVH�RJ�KLPPHOKnE

7URHQ�Sn�HQ�IUHOVH��GHU�DOHQH�HU�EDVHUHW�Sn�HQ�K¡MWLGHOLJ�HUNO ULQJ��IRUHNRPPHU�VWDGLJ�DWY UH�VNDGHOLJ��LGHW�GHQ�DIOHGHU�IRON�PHG�IDOVNH�IRUKnEQLQJHU�RP�HQ�NRPPHQGH�KLPPHO��G

 a HM Forord.a (Hmfa)
 b Rom 1 19

 c 1.Kor.8 1b

 d HMF.b
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5HOLJLRQ�VRP�RSLXP
Karl Marx fremkom med en berømt udtalelse, som desværre rummer alt for megen
sandhed: �5HOLJLRQ�HU�RSLXP�IRU�IRONHW��
De forskellige religioner markedsfører en vare, som bedst kan betegnes som "Pie in the
Sky" eller "Guld og grønne skove". Hvis du er en artig-Verner og lader dig trampe på og
manipulerer med af de gejstlige og verdslige magthavere, så får du en eller anden præmie
i himlene. Den form for tomme løfter kan desværre virke voldsomt demotiverende og
efterlader folket i en bevidstløshed og følelsesløshed, som ikke afviger meget fra den
tilstand, man kommer i ved indtagelse af opium eller andre bedøvende stoffer.

(Q�SHUVRQ���LNNH�HQ�UHOLJLRQ
Hvad de færreste mennesker er klare over, er, at kristendommen, ikke er en religion, som
blot lover himmelsenge og gyldne harper til de tålmodige efter deres død. Kristendommen
er en person. Den består i en personlig åbenbaring af Jeshua den Salvede. Denne
åbenbaring inkluderer en åndelig hjertetransplantation, som giver evigt liv til modtagerne.
Ikke blot som en ukontrollerbar fremtidig belønning for god og dydig opførsel - heller ikke
som belønning for et hidtil upåklageligt liv - men alene i kraft af Guds ufortjente nåde. Den
sunde og virkeligt genfødte kristne henslæber altså ikke blot et elendigt liv et falsk eller
virkeligt håb om kommende himle. Derimod lever vi i en klar viden om, at vi KDU evigt liv:
'HWWH�KDU�MHJ�VNUHYHW�WLO�MHU��GHU�WURU�Sn�*XGV�V¡QV�QDYQ��IRU�DW�,�VNDO�YLGH��DW�,�KDU�HYLJW�OLY�
D

Genfødte kristne bliver altså ikke holdt hen med religiøse løfter om et kommende paradis,
men vi får et kontant à konto udlæg som garanti på de løfter, som Gud har afgivet, og som
han urokkeligt vil holde, eftersom han har aflagt en ed ved det højeste som findes, nemlig
sig selv, at det vil han gøre.2J�GHQ��VRP�NQ\WWHU�EnGH�RV�RJ�MHU�IDVW�WLO�.ULVWXV��RJ�VRP�VDOYHGH�RV��HU�*XG��GHU�RJVnEHVHJOHGH�RV�RJ�JDY�RV�cQGHQ�VRP�SDQW�L�YRUH�KMHUWHU�E
Den genfødte og åndsfyldte kristne er altså ikke henvist til at leve i et tomrum indtil der sker
noget mere verdensomvæltende; men har allerede fået rig adgang til den kommende
verden i form af Guds Rige. )RU�Vn�YLO�G¡UHQ�WLO�YRU�+HUUHV�RJ�IUHOVHUV��-HVX�GHQ�6DOYHGHV�HYLJH�ULJH�VWn�Sn�YLG�JDE�IRU�MHU�F
Vi ser her, at Guds rige ikke blot er noget, som vi oplever efter døden eller den nuværende
verdensordens afslutning. Allerede her i dette liv, er der for de genfødte fri adgang til at
leve i Guds Rige.

 a 1.Joh.5 13

 b 2.Kor.1 21

 c 2.Pet.1 11
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2YHUOHYHOVH���PHQ�KYRU�O QJH"
)RUQXIWLJH�VLQG�V WWHU�VLQ�OLG�WLO�DQGUH�KM OSHPLGOHU�IRU�DW�RYHUOHYH��D
Sætningen her må vel i første omgang betegnes som temmelig manipulerende. Det påstås
at "fornuftige" mennesker har samme holdning som humanisterne. Ergo er man altså
"ufornuftig", hvis man ikke er af samme mening - og hvem har lyst til at falde i den kategori.
Men den overlevelse, som humanisterne her taler om er jo kun det korte forgængelige liv,
som en menneskealder tilbyder. Vort håb gælder ikke blot det nuværende, men også det
kommende liv.

'RPPHGDJV�IHEHU�RJ�YLUNHOLJKHGVIOXJW$QVLJW�WLO�DQVLJW�PHG�DSRNDO\SWLVNH�SURIHWLHU�RJ�GRPPHGDJV�XGVLJWHU�HU�GHU�PDQJH��GHU�LGHVSHUDWLRQ�VPLGHU� IRUQXIWHQ�RYHU�ERUG�RJ�NDVWHU�VLJ� L� IDYQHQ�Sn� LUUDWLRQHOOH�NXOWHU�RJWHRORJLHU��VRP�PHGI¡UHU�YLUNHOLJKHGVIOXJW�RJ�PDQJOHQGH�HQJDJHPHQW��E
Det skal siges til humanisternes ros, at mange af indvendingerne mod kultisk religiøs
praksis og adfærd er ganske fornuftige. Vi må konstatere, at vi lever i en tid, der er præget
af usikkerhed og omvæltninger. Dette medfører et særligt stærkt behov hos mennesker
efter at knytte sig til noget eller nogen, som kan give tryghed. Mange mennesker er nået
til den ganske korrekte erkendelse, at den hidtidige rationalisme - den ensidige dyrkning
af forstanden og fornuften som de guder, der skal frelse verden, er forgæves. Selv om
verden nu i århundreder har mæsket sig i frugterne fra kundskabens træ har det ikke skaf-
fet os adgang til Paradis - tvært imod.

8G�PHG�IRUVWDQGHQ�
Når kundskabs-grøften ikke var bekvem at opholde sig i, var der mange, som fandt på at
prøve den anden grøft. De smed forstanden over bord og kastede sig ned i følelsernes
grøft. Desværre er vor lykke heller ikke gjort ved at smide forstanden over bord og blæse
på den kundskab, vi har tilegnet os. Vi hænger nemlig på den, vi er bygget således, at vi
ikke i sandhed kan fornægte den viden, vi har tilegnet os. For øvrigt er denne metode
heller ikke nogen nyhed. Den er ligesom alle andre metoder afprøvet for meget længe
siden uden held.

$W�ODGH�VRP�LQJHQWLQJ
Da Adam og Eva havde spist af træet til kundskab om godt og ondt, forsøgte de at lade
som ingenting. De gemte sig i buskene, "glemte" alt om deres nyerhvervede kundskab og
håbede, at Gud ikke ville opdage det. Men desværre kan vi ikke slippe for ansvaret ved at
kaste vor viden over bord. Synd består nemlig i at vide, hvad der er rigtigt - og undlade at
gøre det.

 a HM Forord c (HMFc)
 b HMIndl.a (HMIndA)
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'HQ�VXQGH�EDODQFH
I en sund bibelsk kristendom går forstand og følelser hånd i hånd med troen. Det er rigtigt,
at vor fortabte, syndige og besmittede forstand ofte  vildleder os, når vi ønsker at lære Gud
at kende;
men løsningen er ikke at kassere forstanden. Vi skal i stedet lade os forvandle, gennem
en IRUQ\HOVH af vort sind.
2J�WLOSDV�MHU�LNNH�GHQQH�YHUGHQ��PHQ�ODG�MHU�IRUYDQGOH��YHG�DW�VLQGHW�IRUQ\HV��Vn�,�NDQVN¡QQH��KYDG�GHU�HU�*XGV�YLOMH��GHW�JRGH��GHW�VRP�EHKDJHU�KDP��GHW�IXOGNRPQH��D
Humanisterne går videre i en erkendelse, som er ganske sand - men igen generalisere de
lige en anelse for meget:

0RUDOORYH�RJ�NXOWHU�
+YHUNHQ�GH�WUDGLWLRQHOOH�PRUDO�ORYH�HOOHU�GH�Q\H�LUUDWLRQHOOH�NXOWHU�NDQ�OHYH�RS�WLO�QXWLGHQVRJ�PRUJHQGDJHQV�EHKRY��E

5HWI UGLJKHG�JHQQHP�JHUQLQJHU
Mange mennesker mener, at de kan retfærdiggøres ved at efterleve visse moral-love.  Men
Gud har talt tydeligt ved at sige, at der ikke findes nogen lov, som fører til retfærdighed. )RUDI�ORYJHUQLQJHU�EOLYHU�LQWHW�PHQQHVNH�UHWI UGLJW�RYHU�IRU�KDP��GHW��GHU�NRPPHU�YHG�ORYHQ�HU�MR�V\QGVHUNHQGHOVH�F - en hvilken som helst lov eller moral-codex kan altså højst hjælpe
os til at erkende vor synd; men ingen kan blive retfærdig ved at følge den. Desværre er der
mange kristne i vore dage, som føler sig en smule mere retfærdige i kraft af deres pæne
adfærd og liv, kirke-besøg, tiende og gaver m.m. Vi må imidlertid være meget varsomme
med nogen sinde at tro, at det er vores pænhed eller dyd, som frelser os. Den eneste vej
til frelse er gennem Guds Nåde - og det er på trods af vore gerninger - ikke på grund af
dem!

,GHQWLWHWVO¡VKHGHQ
Det moderne menneske lider af en fremmedgørelse, en rodløshed og en manglende
identitet. Det skyldes i høj grad familiens sammenbrud. Før i tiden fik man sin identitet via
sin familie og sit hjemsted. Spurgte man en mand, hvem, han var, ville han svare noget i
stil med "Jeg er Niels, søn af Svend Smed i Arnøje og jeg bor selv i ... ". Spørger man et
moderne bymenneske, hvem han er, vil han sikkert svare: "Jeg er ekspedient i den og den
forretning," eller "Jeg er sagfører!" o.s.v.
Da vi er skabt til at leve i fællesskab med Gud og med hinanden, giver den "normale"
isolation en stærk længsel efter at høre til og vide, hvem "vi" er. Vor identitet bliver styrket
ved at vi oplever et tilhørsforhold til en gruppe. Det kan være en gade-bande, en

 a Rom.12 2

 b HM.Indl.c - HMindC
 c Rom.3 20
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fagforening, et fodboldhold eller en religiøs gruppe. Uanset hvilken gruppe, vi knytter os
til, vil den i det mindste give os en identitet i form af, at vi er medlem i den.

)DGHUVNLNNHOVHQ
De fleste af de religiøse kulter giver oven i købet en håndgribelig faderskikkelse til
erstatning for den fader de fleste moderne mennesker har savnet. Det kan være i form af
en Guru eller en falsk messias eller andre ledere med tilstrækkelig frækhed til at påstå, at
de er det eneste pålidelige kontaktled mellem Gud og mennesker. Et sådant tilbud om
ansvars-fritagelse er næsten ikke til at modstå. I vort daglige liv, som er plaget af en masse
vanskelige valg og beslutninger, virker det som en voldsom befrielse at kunne lægge
ansvaret for sit liv i hænderne på en anden.

)RUI QJHOLJH�KnE�RJ�GRJPHU
)DOVNH�WHRORJLHU�RP�KnE�RJ�PHVVLDQVNH�LGHRORJLHU��VRP�EORW�HUVWDWWHU�JDPOH�GRJPHU�PHGQ\H�NDQ�LNNH�OHYH�RS�WLO�GH�IDNWLVNH�IRUKROG�L�YHUGHQ��'H�DGVNLOOHU�VQDUHUH�HQG�IRUHQHU�IRON�
D

)DOVNH�PHVVLDV�KnE�
Verden har en oplevelse af, at der er en vis kraft forbundet med at håb. Og drømmen om
prinsen på den hvide hest lever i bedste velgående i de fleste pigehjerter. Drømmen er for
så vidt sand nok, med mindre den fokuserer på noget, som denne verden kan give. Men,
hvad bygger disse håb på? Er det blot noget, som andre fortæller, eller findes der et mere
sikker håb end disse forfængelige? Ja! som vi tidligere har set, så bliver håbet ikke til
skamme, hvis det er sat til den levende Gud!

'RJPHU
Et dogme er en læresætning, som ikke må betvivles. Både religioner og kristendom har
været flittige til at opstille dogmer. Ikke mindst her den humanistiske religion - som vi skal
se - opstillet nogle bastante dogmer. Nu er det således, at en sandhed, som man kun har
hørt fra andre, ikke virkelig er nogen sandhed. Man kan jo ikke vidne om den - uanset, hvor
sand den måtte være. Det må gøres klart, at der er en stor forskel på at antage en
læresætning - hvor korrekt og sand den end måtte være - og at få åndens åbenbaring af
den selv samme læresætning. I det første tilfælde er der tale om en mental godkendelse
af en påstand. Hvis en sådan foreligger, er den godkendende blevet medlem af det parti,
som holder den pågældende læresætning for vigtig.

 a HM Indl.d
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5HWVVDJHQ
Hvis man er kaldt i retten som vidne, har man under edsansvar pligt til at aflægge
beretning om det, man personligt har oplevet med sine egne sanser. Hvis man fortæller
noget mere end det, vil en af sagførerne straks gribe ind med en protest: "Høje dommer!
jeg anmoder om at denne udtalelse bliver strøget af referatet, da der er tale om en
andenhåndsberetning.
Det samme gør sig gældende med en kristen, som gerne vil være et vidne. Det er
væsentligt at fortælle om, hvad man selv personligt har oplevet -  resten kan man stort set
ikke bruge til noget. Alt for mange fortæller lutter andenhåndsberetninger - og uanset, hvor
spændende de måtte være, så har de ikke den effekt, som et personligt vidnesbyrd har.

Som sidste citat fra  indledningen til det humanistiske manifest, bringer vi følgende:+XPDQLVPHQ�HU�HQ�HWLVN�SURFHV��VRP�V WWHU�RV�DOOH�VDPPHQ�L�VWDQG�WLO�DW�Jn�XG�RYHU�RJKLQVLGHV�GH�WLQJ��GHU�VNLOOHU�RV��KHOWHVNLNNHOVHU��GRJPDWLVNH�WURV�EHNHQGHOVHU�RJ�ULWXHOOHVNLNNH�L�IRUWLGHQV�UHOLJLRQHU�HOOHU�GHUHV�EORWWH�PRGV WQLQJHU��D

'HQ�PDJLVNH���HWLVNH�SURFHV�
Humanismen fremtræder i næsten lige så mange skikkelser som den hinduistiske
gudeverden. Her optræder den som en etisk proces. Dog ingen almindelig etisk proces,
men en tilsyneladende rent magisk proces, som giver os en magisk kraft til at gå ud over
de ting, der skiller os. Her kommer igen mindelser om evolutionens magiske kraft, som vi
siden skal komme ind på. Det er utroligt meget at forvente sig af en etisk proces. 
De mange positive og optimistiske løfter, som afgives af den humanistiske tros-erklæring
kan i virkeligheden kun opfyldes af skaberen selv og vil blive det, idet han har både
hensigten og magten. I Kristus vil vi opnå DW�Jn�XG�RYHU�RJ�KLQVLGHV�GH�WLQJ��GHU�VNLOOHU�RV�'HQ��V\QGVIRUODGHOVHQ�JDY�KDQ�RV�L�ULJW�PnO�PHG�DO�YLVGRP�RJ�LQGVLJW�YHG�DW�ODGH�RV�NHQGHVLQ�YLOMHV�KHPPHOLJKHG�XG�IUD�GHQ�JRGH�EHVOXWQLQJ��KDQ�VHOY�IRUXG�KDYGH�IDWWHW�RP�GHQ
IUHOVHVSODQ�IRU�WLGHUQHV�I\OGH��DW�VDPPHQIDWWH�DOW�L�.ULVWXV��EnGH�GHW�KLPPHOVNH�RJ�GHWMRUGLVNH�E
Hermed kom vi gennem den "anti-religiøse" del af indledningen til HM2 videre vil vi se på
nogle citater fra selve manifestets hovedafsnit. Vi vil gå ind og diskutere nogle af de på-
stande der fremkommer i punkterne 1 & 2, under overskriften RELIGION.

 a HMInde
 b Ef.1 8-10
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%RUW�PHG�DO�UHOLJLRQ�
Vi har jo allerede bemærket, at vi som genfødte og åndsfyldte kristne må være enige i en
hel del af humanisternes holdninger til religion. Vi så også helst alle mulige og umulige
former for religion bandlyst og forvist til det meget varme og svovlholdige sted, hvor de
stammer fra. Men desværre er humanisterne ikke helt så konsekvente. Religion kan godt
tillades i det humanistiske samfund, blot det udspringer af humanistiske idealer og tjener
det humanistiske samfund. Det vil vi kunne se ud fra de følgende citater fra de to første
afsnit, som handler om:

5(/,*,21

/LYO¡VH�LGHDOHU
�� ,�VLQ�EHGVWH�HJHQVNDE�NDQ�UHOLJLRQ�LQVSLUHUH�WLO�KHQJLYHOVH�WLO�GH�K¡MHVWH�HWLVNH�LGHDOHU�
D

Her ser vi klart en af de virkeligt væsentlige forskelle på kristendom og religion. Idealer,
ideer eller idoler er alle guddomme i denne "akademiske" og græsk inspirerede tro. Fælles
for disse tre - ud over deres fælles græske sproglige rod -  er det faktum at de alle er døde.
Det er læresætninger, dogmer, teorier, tanker eller gudebilleder. Man hører ofte påstanden:
"Det er godt at have noget at tro på noget - men det betyder ikke noget, hvad det er!"
Påstanden er lige så dum som den er almindelig. Hvis man tror på løgnen, vil man
uvægerligt komme galt af sted. Og hvis man lader disse døde ideer, idealer eller idoler
styre sit liv, vil man helt automatisk bringe død ind over sig. Man bliver som det man dyrker.
Idealer er uanset, hvor korrekte de måtte være, fikserede og døde sætninger. De ændrer
sig ikke, de påvirkes ikke af noget - og sidst men ikke mindst: de ejer ikke gran af
barmhjertighed!
I bibelen kan vi læse om afguderne: 'HUHV� JXGHELOOHGHU� HU� V¡OY� RJ� JXOG�PHQQHVNHK QGHUV�Y UN��1RN�KDU�GH�PXQG��PHQ�GH�NDQ�LNNH�WDOH��QRN�KDU�GH�¡MQH��PHQGH�NDQ�LNNH�VH��QRN�KDU�GH�¡UHU��PHQ�GH�NDQ�LNNH�K¡UH��QRN�KDU�GH�Q VH��PHQ�GH�NDQ�LNNHOXJWH��'H�KDU�K QGHU��GHP�NDQ�GH�LNNH�I¡OH�PHG��GH�KDU�I¡GGHU��GHP�NDQ�GH�LNNH�Jn�Sn�GHU�HU�LNNH�HQ�O\G�L�GHUHV�VWUXEH��6nGDQ�EOLYHU�RJVn�GH��GHU�KDU�ODYHW�GHP��DOOH�GHU�VWROHUSn�GHP��b
Menneskers guder præger dem. Man kommer til at ligne det, man tilbeder! Og tilbeder man
døde ting, kommer man selv til at ligne døde ting. Tilbeder man en død idé eller et ideal,
bliver man selv lige så død. Hvilken forskel er det ikke at tilbede en hel levende og sand
person og dermed også komme til at ligne Ham.

 a HM1A
 b Sl.115 4-8
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0RUDO�RJ�VWU EHQ
)UHPPH�DI�PRUDOVN�KHQJLYHQKHG�RJ�NUHDWLY�IRUHVWLOOLQJVHYQH�HU�XGWU\N�IRU� JWH�nQGHOLJHUIDULQJ�RJ�VWU EHQ��D
Som man ser, har humanismen ikke noget imod religion - hvis den vel at mærke tjener
dens interesser. Moralen kan meget vel anvendes til dette formål. Men, som vi senere skal
se, er den moral, man her taler om af en særdeles fleksibel karakter, som har en særdeles
flygtig lighed med det, som man normalt forbinder med moral.

(QKYHU�IRUP�IRU�WHLVWLVN�UHOLJLRQ�IRUNDVWHV9L� WURU� LPLGOHUWLG��DW�GH� WUDGLWLRQHOOH�GRJPDWLVNH�HOOHU� DXWRULW UH� UHOLJLRQHU�� VRP�V WWHUnEHQEDULQJ�� *XG�� ULWXDOHU� HOOHU� WURVEHNHQGHOVHU� K¡MHUH� HQG� PHQQHVNHOLJH� EHKRY� RJHUIDULQJHU��J¡U�PHQQHVNH�DUWHQ�HQ�VWRU�EM¡UQHWMHQHVWH� E
Som personlige, genfødte kristne kan vi på mange måder være ganske enige med
humanisterne på de fleste af deres klagepunkter, idet den totalitære, dogmatiske og
autoritære religion er en af den sande og levende Guds værste fjender.
Lad os betragte de øvrige komponenter enkeltvis i bibelens lys. Det er overraskende så
enige vi kan være med humanisterne på adskillige punkter - men der er dog en hårfin -
men afgrundsdyb - grænse, der skiller de to fra hinanden:

7UDGLWLRQ
Som tidligere set, er religion ikke anvendeligt til at komme i kontakt med Gud. Intet af alt,
hvad et menneske kan gøre ud fra sig selv, sin egen viden eller kunnen, er tilstrækkeligt
til at sætte ham i direkte kontakt med den Levende Gud. En ukritisk overtagelse af de
religiøse traditioner, som har behersket den familie og kultur, man er vokset op i, vil ikke
kunne frelse nogen - og det gælder samtlige religiøse grupper - inklusive dem, der har en
kristen etiket.

'RJPDWLN
I Bibelen er der ganske vist nogle helt faste dogmer, som tjener til rettesnor for den troende
- men, hvis disse blot læres udenad og følges slavisk, kommer den troende let til at føle,
at det er hans viden og efterlevelse af disse regler, som fører til frelse. Dette er en ganske
falsk forestilling, som fører meget ondt med sig. Det centrale i kristendommen er det nye
hjerte, som giver os et livssamfund med den levende Gud selv. Dogmerne er kun at be-
tragte som en slags autoværn. Dem har vi slet ikke brug for, så længe vi er på vejen. Det
er kun, hvis vi allerede er kørt galt, at vi kommer i kontakt med dem - men så er de også
gode at have, så vi ikke styrter i afgrunden.
Vi kan således ikke med rette betegne den kristne tro som specielt dogmatisk.

 a HM1a
 b HM1b



37

$XWRULW U
Hvad det autoritære angår, så er der i Det Ny Testamente ikke angivet nogen specifik
autoritær struktur. Menigheden ledes af en person, som er kongelig ypperstepræst
evindelig ligesom Melkizedek, nemlig Jeshua den Salvede. Han er hovedet og alle de
troende udgør som et kongeligt præsteskab som legemet. De forskellige "titler" og
"rangsforskelle", som ved en overfladisk betragtning kunne ligne et hierarki. Det er det ikke!
Det er udtryk for tjeneste-funktioner, som giver myndighed til at tjene, men ikke til på nogen
måde at være strenge herrer over hjorden. Jesus siger klart, at det kun er i verdens
system, at de, der er ved magten byder over deres medmennesker. I Guds rige er enhver
stilling bekræftet ved, at man betjener sine medmennesker.  "Den, som vil være stor iblandt
jer, skal være alles tjener!"

cEHQEDULQJ
Hvad åbenbaring angår er en sådan helt uundværlig hos den enkelte kristne - uden den
enkeltes personlige åbenbaring af Guds Nåde og virkeligheden af at fødes ovenfra som
Guds Ægte barn, har kristendommen ingen værdi og ingen reel eksistens. Så er der kun
tale om, at man af tradition eller mental accept tilhører et religiøst parti med en eller anden
mere eller mindre korrekt lære. Uanset hvor korrekt denne lære måtte være, bliver den
forkert, hvis vi kun har en tankemæssig eller mental accept af den. Ved en sådan
forstandsmæssig accept af et dogme bliver vi blot tilhængere af et af de konkurrerende
"politiske" partier i kristenheden. 
Det er åbenbaringen ved Guds Helligånd, som alene sætter mennesket i den fornødne
livgivende kontakt med den levende Gud. Det forunderlige ved de gode nyheder er jo
netop, at det enkelte menneske ved Guds store nåde kommer i personlig kontakt med den
levende Gud i et barneforhold, som giver en ubeskrivelig tryghed. Et sådant forhold kan
ikke hvile på andres viden eller erfaring, ej heller på et tilhørsforhold til en kirke eller anden
religiøs grupper. Ej heller på, at man er tilhænger af en karismatisk person, som modtager
særlige åbenbaringer fra Gud. Det er udelukkende det, som Helligånden har lært den
enkelte af os, der er "sandt og ikke løgn". Bliv derfor i det, som han har lært jer!

(NVNOXVLYH�nEHQEDULQJHU
Når humanisterne frabeder sig åbenbaring tænker de dog nok mest på den form for
åbenbaringer, som kun optræder hos enkelte særligt udvalgte personer. De er forbeholdt
særligt begavede ledere, guruer eller særlige præstekaster. Den slags åbenbaringer er
også farlige set fra et kristent synspunkt og giver næsten uvægerligt anledning til
manipulation og magtmisbrug i de kulter og sekter, som opstår som følge deraf.
Jeg påstår ikke hermed, at Gud ikke har opvakt sande kristne ledere og reformatorer; men,
disse må hurtigst muligt stige ned af deres høje hest og sætte al iver ind på at ændre deres
tilhængere fra at være tilhængere til at blive både hørere og ikke mindst gørere af Guds
Ord. I modsat fald vil en sådan vild "leder" hastigt blive forvandlet til en "vildleder".
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*XG
De fleste mennesker - ikke mindst humanister - forestiller sig ved begrebet Gud en
projektion af menneskets egen tankeverden.
Da humanisten jo er fange under synden, har han ingen mulighed for direkte at erkende
den sande Gud. Ganske vist burde alle mennesker gennem iagttagelse af mesterens
værker kunne slutte sig til mesterens eksistens, men syndens blindhed hindrer den fortabte
sjæl i at se Gud som en virkelighed.
Som genfødte kristne kan vi også være enige med humanisterne i denne henseende:
nemlig, at vi ønsker ikke, at nogen dyrker et billede af Gud, det være sig støbt eller skåret
i metal, sten eller træ, eller blot opbygget som en tankemæssig forestilling.

Gud har i sit ord udtrykkeligt nedlagt forbud mod at vi må gøre os noget billede af Ham.
Dette gælder også rent tankemæssigt og mentalt. Hvis den "Gud", vi dyrker er intet mere
end en forstørret udgave af "det gode" i os selv, er vi blot nogle religiøse fanatikere, og vi
må give humanisterne ret i, at den slags er skadeligt.

5LWXDOHU
Ritualer er der slet ikke foreskrevet nogen som helst af i Det Ny Testamente, så derved
afviger vi jo heller ikke fra humanisternes opfattelse. Traditionelle religioner opererer med
en mere eller mindre indviklet system af ritualer og liturgier, som skulle kunne formilde
guderne. Blandt disse er ofte forskellige former for ofre, bønner og lignende. Tanken om,
at den slags handlinger skulle kunne "formilde" den sande Gud er direkte bespottelig. Den
Sande Levende Gud er kærlighed og Han elsker hele sit skaberværk - ikke mindst den del
af det, som er skabt i Hans Eget billede med en fuldkommen kærlighed. Hvis vi skulle være
i stand til at foretage os noget, som kunne "opvække" eller "øge" denne kærlighed i form
af handlinger eller ritualer, ville det være det samme som at insinuere, at Hans Kærlighed
ikke blev fuldkommen uden vores "hjælp".

7URVEHNHQGHOVHU
Hvad trosbekendelser angår, kan de i nogen grad gøre nytte som checklister, som afslører
om nogen er kommet helt på vildveje. Men desværre er den mentale accept af en nok så
rigtig trosbekendelse ikke nogen garanti for, at den fornødne tro på Guds ord egentligt er
til stede. Alt for ofte har disse menneskeskabte trosbekendelser givet anledning til
partidannelser og stridigheder, som ikke er kristne værdige.

'H�Y VHQWOLJH�XRYHUHQVVWHPPHOVHU
Således bliver vi da kun dybt uenige med humanisterne på to væsentlige punkter nemlig:

1. Den personlige åbenbaring og
2. den deraf følgende erkendelse af en autonom, objektiv Gud - det vil sige en

Gud som eksisterer i sig selv og ikke blot som en projektion af menneskers
tanker og forestillinger.
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Men disse punkter er også af ganske væsentlig art. Det gør nemlig de to tankeretninger
fuldstændigt uforenelige. Humanismens påstand om, at mennesket er det højeste mål i sig
selv, udelukker Gud som skaber og Herre og fratager ham derved den ære, som rettelig
tilkommer Ham.

Som så ofte gælder her ordsproget: frænde er frænde værst. Den humanistiske religion
ser splinten i sin broders øje, men er ikke opmærksom på bjælken i sit eget øje. Den
opererer med noget, som den opfatter som objektive videnskabelige sandheder uden at
gøre
sig klart at objektivitet i høj grad afhænger af udgangspunktet.

Til humanisternes forsvar skal siges, at den ved rationalismens fremkomst var
medvirkende til at de klassiske kildeskrifter kom i søgelyset. Derved har den været
medvirkende til, at også vore bibelske kildetekster  er blevet bedre behandlet, så vi har fået
et mere sikkert grundlag og dermed en mere nøjagtig bibel - men det var sådan set ikke
den oprindelige hensigt.

Desværre levner denne bog ikke plads til en helt grundig og fuldstændig gennemgang af
de mange humanistiske tros-sætninger, så vi må nøjes med at se på de mest
karakteristiske og grelle.

3nVWDQG�RP��DW�YLGHQVNDEHQ�KDU�XGU\GGHW�*XG(QKYHU�EHVNULYHOVH�DI�QDWXUHQ�E¡U�NXQQH�EHVWn�GHW�YLGHQVNDEHOLJH�YLGQHVE\UGV�SU¡YH��HIWHUYRU�EHG¡PPHOVH�HU�GHQ�WUDGLWLRQHOOH�UHOLJLRQV�GRJPHU�RJ�P\WHU�LNNH�L�VWDQG�WLO�GHWWH��6HOYVn�ODQJW�KHQQH�L�KLVWRULHQ�VRP�QX��HU�GHW�Q¡GYHQGLJW�DW�JHQWDJH�YLVVH�JUXQGO JJHQGH�IDNWDEDVHUHW� Sn� HQ� NULWLVN� DQYHQGHOVH� DI� YLGHQVNDEHOLJ� IRUQXIW�� 9L� ILQGHU� XWLOVWU NNHOLJHYLGQHVE\UG�WLO�DW�WUR�Sn�HNVLVWHQVHQ�DI�QRJHW�RYHUQDWXUOLJW��GHW�HU�HQWHQ�PHQLQJVO¡VW�HOOHULUUHOHYDQW�L�IRUKROGHW�WLO�VS¡UJVPnOHW�RP�PHQQHVNHUDFHQV�RYHUOHYHOVH�RJ�WLOIUHGVVWLOOHOVH��D
Her påtager humanisterne sig ansvaret for at redde menneskeracen fra at forsvinde og
oven i købet sørge for, at de overlevende bliver tilfredsstillede. Det er sandelig noget af en
mundfuld.
Som kristne kan vi hvile i tilliden til Guds løfter om at frelse enhver, som tror. Vi behøver
ikke løbe an på menneskets "udvikling" til noget højere og bedre.
Selv om Guds eksistens ligger åbenlys for dyr og enfoldige sjæle, kan mennesket med al
sin "videnskab" ikke se skoven for bare træer.0HQ�VS¡UJ�GRJ�G\UHQH��ODG�GHP�EHO UH�GLJ��VS¡UJ�KLPOHQV�IXJOH��GH�NDQ�JLYH�GLJ�VYDU��HOOHUMRUGHQV�EXVNH��ODG�GHP�EHO UH�GLJ��KDYHWV�ILVN�NDQ�JLYH�GLJ�EHVNHG��+YHP�DI�DOOH�GHP�HUXYLGHQGH�RP��DW�+HUUHQV�KnQG�KDU�VNDEW�GHW�KHOH"�$OOH�PHQQHVNHUV�OLY�KDU�KDQ�L�VLQ�KnQG�DOW�OHYHQGHV�OLYVnQGH��E
Som vi kan se af dette citat, er Guds eksistens ikke noget stort åndeligt problem for fugle,
buske, fisk og lignende enfoldige væsner. Hvorfor har mennesker da så vanskeligt ved at
erkende Gud og Hans eksistens? Svaret skal nok søges i det faktum, at dyrene ikke selv
har syndet. Så længe hjertet ikke er formørket af synd, kan vi se Gud:

 a HM1c
 b Job 12 7-11
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6DOLJH�HU�GH�UHQH�DI�KMHUWHW��IRU�GH�VNDO�VH�*XG�a
Hvis vi altså renser vore hjerter i lydighed mod sandheden, kan vi blive så renhjertede, at
vi kan se Gud.

0HQQHVNHW�RJ�QDWXUHQ�VRP�XGJDQJVSXQNW6RP� LNNH�WHLVWHU� WDJHU� YL� YRUW� XGJDQJVSXQNW� L�PHQQHVNHW� LNNH� L�*XG�� L� QDWXUHQ� LNNH� L*XGGRPPHQ��*DQVNH� YLVW� NDQ� QDWXUHQ� UXPPH� VW¡UUH� G\EGHU� HQG� YL� HU� NODUH� RYHU� SnQXY UHQGH�WLGVSXQNW��PHQ�HQKYHU�Q\�RSGDJHOVH�YLO�LPLGOHUWLG�NXQ�XGYLGH�YRUW�NHQGVNDE�WLOGHW�QDWXUOLJH��E
Humanismen lægge ikke skjul på, at det er mennesket, der er målet og udgangspunktet.
Der er en besynderlig tiltro til det begreb, som kaldes naturen. Det svarer godt til den
tendens, der har været i disse bevægelser i form af "Back to nature" - som vi senere skal
se, er De Grønne og Greenpeace to "kirkeretninger" af den humanistiske "moder-kirke"

+DUPO¡V�PHQWDO�UHOLJL¡VLWHW�WLOODGW
9L�DQHUNHQGHU�EHKRYHW�IRU�DW�EHYDUH�GH�EHGVWH�HWLVNH�O UHU�L�PHQQHVNHKHGHQV�UHOLJL¡VHWUDGLWLRQHU��KYRUDI�PDQJH�HU�I OOHV�DUYHJRGV��0HQ�YL�IRUNDVWHU�GH�WU N�KRV�GHQ�WUDGLWLRQHOOHUHOLJL¡VH�PRUDO��VRP�IRUQ JWHU�PHQQHVNHU�HQ�IXOG�DQHUNHQGHOVH�RJ�Y UGV WWHOVH�DI�GHUHVHJQH�PXOLJKHGHU�RJ�DQVYDU��F
Man opfordrer her til at gemme de pæneste afguder i form af etik. Blot må der ikke være
noget som helst, der lægger bånd på menneskets frie trang til at udfolde sig efter sine
lyster.-RUGHQV�NRQJHU�UHMVHU�VLJ��I\UVWHUQH�VOnU�VLJ�VDPPHQ�PRG�+HUUHQ�RJ�PRG�KDQV�VDOYHGH��/DG�RV�VSU QJH�GHUHV�O QNHU�RJ�EHIUL�RV�IUD�GHUHV�UHE����+DQ��VRP�WURQHU�L�KLPOHQ��OHU�+HUUHQ�VSRWWHU�GHP��G

7UDGLWLRQHO�5HOLJLRQ
7UDGLWLRQHOOH�UHOLJLRQHU�WLOE\GHU�PHQQHVNHKHGHQ�WU¡VW��PHQ�OLJH�Vn�RIWH�KLQGUHU�GH�PHQQH�VNHU� L� DW� KM OSH� VLJ� VHOY� HOOHU� RSOHYH� GHUHV� IXOGH� SRWHQWLHO�� 6nGDQQH� LQVWLWXWLRQHU�WURVV WQLQJHU�RJ�ULWXDOHU�K PPHU�RIWH�YLOMH�WLO�DW� WMHQH�DQGUH��$OW� IRU�RIWH�RSIRUGUHU�WUD�GLWLRQHO�WUR�WLO�DIK QJLJKHG�L�VWHGHW�IRU�XDIK QJLJKHG��O\GLJKHG�VQDUHUH�HQG�VHOYWLOOLG��IU\JW
VQDUHUH�HQG�PRG��H
Hvad angår traditionel religions fordummelse og passivisering må vi igen give
humanisterne ret. Systemer og religiøse ritualer bringer ikke meget frem af den skaber i
hvis billede vi er skabt.

 a Matt.5 8

 b HM1d
 c HM1e
 d Sl.2 2-4

 e HM1f
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Alle disse traditionelle institutioner og strukturer, som er skabt i Babylons billede kan tjene
som ynglepladser for vore værste egenskaber. Smålighed og magtbrynde går ofte hånd
i hånd og giver anledning til at Guds navn spottes.
Sand og sund kristendom fremelsker uafhængighed, lydighed, selvtillid og mod uden at
hæmme viljen til at tjene andre.

*XG�HU�'¡G�WHRORJLHQ
,� GHQ� VHQHVWH� WLG� KDU� GH� IUHPEUDJW� HQ� VRFLDO� DNWLYLWHW�PHG�PDQJH� WHJQ� Sn� UHOHYDQV� LHIWHUG¡QQLQJHUQH�DI��JXG�HU�G¡G��WHRORJLHUQH��0HQ�YL�HU�XGH�DI�VWDQG�WLO�DW�In�¡MH�Sn�QRJHQIRUP�IRU�IRUPnO�HOOHU�IRUV\Q�DQJnHQGH�PHQQHVNH�DUWHQ��D
De eneste former for teologi med en Gud, som man synes om, er Gud er død-teologien,
fordi de stakler der opererede med denne syge tanke var meget socialt engagerede.
At den fortabte humanist ikke kan få øje på nogen form for formål eller forsyn, kan ikke
undre nogen. Ikke en gang den teologisk uddannede Nikodemus, som opsøgte Jesus,
havde mulighed for at se Guds Rige - førend han blev født på ny. Jesus svarede ham:
"Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige."
v b

9L�Pn�IUHOVH�RV�VHOY
6HOY�RP�GHU�HU�PHJHW��YL�LNNH�YHG��Vn�HU�PHQQHVNHU�VWDGLJ�DQVYDUOLJH�IRU��KYDG�YL�HU�RJKYDG�YL�YLO�EOLYH��,QJHQ�JXGGRP�YLO�IUHOVH�RV��YL�Pn�IUHOVH�RV�VHOY��F
Her ser vi det fortabte menneskes trods og hovmod i højeste potens. Selv om opgaven
med at frelse sig selv er både umulig og unødvendig mener den optimistiske humanist, at
han må klare den selv. Dertil kommer, at den "frelse" han taler om, udelukkende drejer sig
om et sølle jordeliv på max 130 år. Skån mig for at blive "frelst" til det. Den mistænksomme
stakkels humanist er overbevist om, at alle mennesker lyver, så deres "påståede" Gud er
enten en sutteklud for dem selv eller et middel til effektivt at manipulere andre med. Derfor
finder han løfter om frelse illusoriske og skadelige, som det fremgår af næste afsnit:

 a HM1g
 b Joh.3 3

 c HM1h
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)UHOVH�RJ�IRUWDEHOVH�VRP�UHOLJL¡VH�PDJWPLGOHU�� /¡IWHU�RP�XG¡GHOLJ� IUHOVH�HOOHU� IU\JW� IRU� HYLJ� IRUG¡PPHOVH�HU� EnGH� LOOXVRULVNH�RJVNDGHOLJH��'H�DIOHGHU�PHQQHVNHU�IUD�GH�¡MHEOLNNHOLJH�J¡UHPnO��IUD�DW�UHDOLVHUH�VLJ�VHOY�RJIUD�DW�UHWWH�RS�Sn�VRFLDOH�XUHWI UGLJKHGHU��D
Igen harcelerer humanisterne til dels med rette imod de mest primitive (og mest effektive)
lokke- og skræmme-midler som anvendes af religiøse manipulatorer. Det er ingen sag at
love folk Guld og grønne skove, når disse ikke udbetales i vort indeværende liv; der er jo
ingen mulighed for at kontrollere, om det lovede virkeligt forfalder til udbetaling, når livet
ophører. Det samme gælder for den sags skyld truslen om evig fortabelse. Hvem kan
kontrollere om de, der synder mod systemet virkelig ender et så ubehageligt sted?
Men både løfter og trusler er nogle grusomme magt- og tortur-redskaber i hænderne på
et skruppelløst præsteskab. Enhver autoritetstro person vil danse til deres fløjter, som var
det rottefængeren fra Hameln. En virkelig overbevist gruppe af mennesker vil være i et
veritabelt slaveri og have så travlt med at tilfredsstille de religiøse magthaveres regler, at
de ikke får tid til overs til noget som helst andet - herunder at tænke selvstændigt.

/DQJW�PHUH�HQG�O¡IWHU
Men nu er Bibelens løfte om udødelig frelse ikke blot et løfte, der ikke kan kontrolleres. Vi,
der tror på Guds Søns navn KDU evigt liv. Det er ikke noget vi måske forhåbentlig får som
belønning for god opførsel, men noget, som vi allerede har modtaget. Derfor kan hverken
løfter eller trusler hindre os i at realisere os selv.

'H�KYLGNLWOHGH�SU VWHUV�XIHMOEDUOLJH�EXGVNDE0RGHUQH�YLGHQVNDE�WURU�LNNH�Sn�VnGDQQH�KLVWRULVNH�RSIDWWHOVHU�VRP��'HXV�H[�0DFKLQD��RJGHQ�VHOYVW QGLJH�VM O���9LGHQVNDEHQ�EHNU IWHU�WY UW�LPRG��DW�PHQQHVNH�DUWHQ�HU�RSVWnHWXG�DI�QDWXUOLJH�HYROXWLRQ UH�NU IWHU��E
9LGHQVNDEHQV��XIHMOEDUOLJH��WUR
Hvad "moderne" videnskab er, må stå hen i det uvisse - eftersom moden jo skifter med
årstiderne. Men, hvad angår den faglige og sunde videnskabs holdning til disse spørgsmål,
må vi konstatere, at den slet ikke giver sig af med at "tro" eller "ikke tro" på noget som
helst. Dermed ville den jo holde op med at være videnskab. Anderledes forholder det sig
med den pseudo-videnskab, som humanisterne tager til indtægt for "ubetvivleligheden" af
deres påstande, og som skal dokumentere, at humanismen er andet og ",ere" end en
religion. Selve denne udtalelse om, hvad "moderne" videnskab "tror" eller ikke tror afslører,
at humanisterne omgås med videnskaben på en særdeles useriøs måde. Ægte og
"umoderne" videnskab beskæftige sig med naturlovene og deres gyldighedsområder. Læs
mere i afsnittet: Hvad er videnskab.

 a HM2a
 b HM2b
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(YROXWLRQHQV�XIHMOEDUOLJH�GRJPH
Den anden forrykte påstand om, at videnskaben på nogen som helst måde skulle kunne
bekræfte eller bekræfter evolutions-dogmet, er at gøre nar med sandhedselskende og
seriøse videnskabsmænd. Et enkelt eksempel skal bringes her, men i øvrigt henvises til
kapitlet "Humanismens Hovedhjørnesten".
Dr. Colin Paterson a fremkom 5. november 1981 med følgende udtalelse i en hovedtale på
American Museum of Natural History, New York City:�(Q�DI�nUVDJHUQH�WLO�DW�MHJ�EHJ\QGWH�DW�LQGWDJH�PLW�QXY UHQGH�DQWL�HYROXWLRQ UH�V\QVSXQNW�HOOHU�ODG�RV�KHOOHUH�NDOGH�GHW��LNNH�HYROXWLRQ UW���YDU�DW�MHJ�VLGVWH�nU�SOXGVHOLJ�LQGVn��DW�MHJL�RYHU����nU�KDYGH�IRUHVWLOOHW�PLJ��DW�MHJ�DUEHMGH�Sn�HYROXWLRQHQ�Sn�HQ�HOOHU�DQGHQ�PnGH�(Q�PRUJHQ�YnJQHGH�MHJ�RS�RJ�NRQVWDWHUHGH��DW�GHU�YDU�VNHW�HW�HOOHU�DQGHW�L�QDWWHQV�O¡E��'HWVORJ�PLJ�SOXGVHOLJW��DW�MHJ�KDYGH�DUEHMGHW�PHG�GHW�VWRI�L�W\YH�nU��XGHQ�DW�MHJ�KDYGH�HW�JUDQ
DI�NRQNUHW�YLGHQ�RP�GHW��'HW�HU�QRJHW�DI�HW�FKRN�DW�LQGVH��DW�PDQ�NDQ�Y UH�YLOGOHGW�VnO QJH��(QWHQ�PnWWH�GHU�Y UH�QRJHW�JDOW�PHG�PLJ��HOOHU�RJVn�PnWWH�GHU�Y UH�QRJHW�JDOWPHG�HYROXWLRQV�WHRULHQ��1X�YHG�MHJ�VHOYI¡OJHOLJ��DW�GHU�LNNH�HU�QRJHW�L�YHMHQ�PHG�PLJ��VnL�GH�VHQHVWH�XJHU�KDU�MHJ�IRUV¡JVYLV�VWLOOHW��IRUVNHOOLJH�PHQQHVNHU�RJ�JUXSSHU�HW�JDQVNHHQNHOW�VS¡UJVPnO�
6S¡UJVPnOHW�HU���.DQ�GX�IRUW OOH�PLJ�QRJHW�GX�YHG�RP�HYROXWLRQHQ��QRJHW�VRP�KHOVW��EDUHpQ�HQHVWH�WLQJ��VRP�HU�VDQGW"�-HJ�DISU¡YHGH�VS¡UJVPnOHW�Sn�JHRORJL�VWDEHQ�Sn��)LHOG0XVHXP�RJ�1DWXUDO�+LVWRU\��RJ�GHW�HQHVWH�VYDU�MHJ�ILN�YDU�WDYVKHG��-HJ�SU¡YHGH�GHW�SnPHGOHPPHUQH�DI��WKH�(YROXWLRQDU\�0RUSKRORJ\�6HPLQDU�Sn�8QLYHUVLW\�RI�&KLFDJR��'HW�HUHQ�PHJHW�K¡MW�DQVHW�JUXSSH�HYROXWLRQLVWHU�RJ�GHW�HQHVWH�MHJ�VYDU�MHJ�ILN�GHU�YDU�ODQJ�WLGVWDYVKHG��RJ�WLO�VLGVW�DU�GHU�HQ��GHU�VDJGH���(Q�WLQJ�YHG�MHJ����PDQ�EXUGH�LNNH�XQGHUYLVH�RPGHW�L�*\PQDVLHW��

/LYHW�VRP�HQ�HOHNWUR�NHPLVN�SURFHV
6n� YLGW� YL� YHG� HU� KHOH� SHUVRQOLJKHGHQ� HQ� IXQNWLRQ� DI� GHQ� ELRORJLVNH� RUJDQLVPHVWUDQVDNWLRQHU�L�HQ�VRFLDO�RJ�NXOWXUHO�VDPPHQK QJ��'HU�HU�LQWHW�SnOLGHOLJW�YLGQHVE\UG�RP�DWOLYHW�YDUHU�O QJHUH�HQ�OHJHPHWV�G¡G��E
Det faktum, at de fleste livsytringer giver målelige signaler i vort legeme, beviser jo ikke,
at hele deres virkelighed befinder sig i den fysisk målelige verden. For en gangs skyld er
humanisterne dog her så ærlige, at de bruger udtrykket "så vidt vi ved".
Hvad angår pålidelige vidnesbyrd om liv efter legemets død, har vi mange øjenvidne-
beretninger. Paulus skriver om det i 1. Korintier-brev: -HJ�RYHUOHYHUHGH�MHU�QHPOLJ�I¡UVW�RJIUHPPHVW��KYDG�MHJ�RJVn�VHOY�KDU�PRGWDJHW��DW�.ULVWXV�G¡GH�IRU�YRUH�V\QGHU�HIWHU�6NULIWHU�QH��DW�KDQ�EOHY�EHJUDYHW��DW�KDQ�RSVWRG�Sn�GHQ�WUHGMH�GDJ�HIWHU�6NULIWHUQH��RJ�DW�KDQ�EOHYVHW�DI�.HIDV�RJ�GHUQ VW�DI�GH�WROY��'HUQ VW�EOHY�KDQ�VHW�DI�RYHU�IHP�KXQGUHGH�EU¡GUH�SnpQ�JDQJ��GH�IOHVWH�DI�GHP�HU�HQGQX�L�OLYH��PHQ�QRJOH�HU�VRYHW�KHQ��'HUQ VW�EOHY�KDQ�VHWDI�-DNRE��VLGHQ�DI�DOOH�DSRVWOHQH��F

 a  Senior Palæontolog, British Museum of Natural History  London
 b HM2c
 c 1.Kor.15 3-7
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Her ser vi altså, at der er adskillige pålidelige øjenvidner til, at livet ikke nødvendigvis
ophører ved legemets død. Hertil kommer så mange andre historiske og nutidige
øjenvidner, som har bevidnet dødes opstandelse. Nu kan man jo indvende, at antallet af
vidner ikke er så stort i forhold til det samlede antal mennesker i verden, som ikke kan
bevidne det. Men i forhold til antallet af pålidelige øjenvidner til et eneste tydeligt tilfælde
af evolution, er antallet overvældende. Der findes nemlig ikke ét eneste øjenvidne til ét
eneste tilfælde af evolution i hele menneskehedens historie.

.XOWXUHOW��HYLJW�OLY��VRP�LNNH�SHUVRQ
9L�OHYHU�YLGHUH�L�YRUH�HIWHUNRPPHUH�RJ�JHQQHP�GHQ�PnGH�YL�KDU�¡YHW�LQGIO\GHOVH�Sn�DQGUHL�YRU�NXOWXU��D
Denne pseudoreligiøse tanke er en meget almindelig trøst blandt humanister. Naturligvis
øver vi indflydelse på vore medmennesker og vore efterkommere, men at skulle "leve
evigt" i dem som et resultat af vore gode gerninger er en meget tam og vag form for at leve
videre. Men det er jo egentlig en naturlig konsekvens at drage for mennesker, hvis højeste
instans er en u-person, at mennesket så nødvendigvis vil ende som en ikke-person.
Praktisk taget samtlige gudløse religioner lærer faktisk, at vi for at "nå målet", hvad enten
det er Nirvana, Atman eller, hvad det nu måtte være, skal blive upersonlige.

3HUVRQOLJ�HYLJW�OLY
De omvendte kristne lærer lige præcis det modsatte: vi skal tvært imod blive mere og mere
personlige og ligne Gud som Hans elskede børn. Vi arbejder ikke på en udslettelse af
personligheden, men tvært imod på en forvandling af den skrøbelige personlighed til en
helstøbt og evig personlighed, som allerede manifesterer nogle af sine egenskaber i det
indeværende liv.

5HOLJLRQ�RJ�SROLWLN
7UDGLWLRQHOOH�UHOLJLRQHU�HU�YLVVHOLJ�LNNH�GH�HQHVWH�KLQGULQJHU�IRU�PHQQHVNHWV�IUHPVNULGW�$QGUH�LGHRORJLHU�HU�RJVn�L�VWDQG�WLO�DW�K PPH�PHQQHVNHWV�IUHPVNULGW��9LVVH�IRUPHU�IRUSROLWLVNH� LGHRORJLHU� YLUNHU� Q UPHVW� UHOLJL¡VH� RJ� DIVSHMOHU� GH� Y UVWH� HJHQVNDEHU� YHGRUWRGRNVL�RJ�DXWRULWHWVWUR��LV U�QnU�GH�RIUHU�HQNHOWLQGLYLGHU�Sn�XWRSLVNH�O¡IWHUV�DOWUH��E
Vi ser her igen, at det først og fremmest er den blinde og fordummende udenads-ortodoksi
og autoritetstro, som vækker humanisternes afsky. De ser heri de samme tendenser, som
findes i religionen.
Hvad angår ofringen af enkeltindivider på utopiske løfters altre, er det noget, som gælder
samtlige religioner. Så snart det drejer sig om døde idealer, vil de før eller siden kræve
ofre. Altrene kan være mere eller mindre synlige og de utopiske løfter kan virke mere eller
mindre opnåelige.

 a HM2d
 b HM2e
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Da humanismen tror på den "hellige, ukrænkelige og ufejlbarlige" evolution, er enhver
handling, som tjener til fremme af denne i sig selv hellig. Hensigten helliger midlet. ET
eksempel på dette er humanisternes helligholdelse af retten til provokeret abort. Det ufødte
foster er et enkeltindivid, hvis lige aldrig har været på jorden og hvis lige aldrig siden vil få
mulighed for at opstå. Dette enkeltindivid må imidlertid gerne ofres på utopiske løfters alter.
Der er to hoved-altre i denne offertjeneste: Friheden til at gøre som man lyster og social-
og sundheds-darwinismen. Den første nødvendiggøres af humanismens frie holdning til
tøjlesløse seksuel eksperimenter. Herunder kan det ikke undgås at "uønskede" børn
undfanges. Disse må naturligvis skaffes af vejen. Det kan man gøre med god samvittighed
under påberåbelse af loven om social darwinisme.

'HQ��LQGO\VHQGH��VRFLDO�GDUZLQLVPH
Man mener at kunne forestille sig, at uønskede børn skader de "sociale gener" og at man
derfor gør den sociale evolution en stor tjeneste ved at udrydde disse potentielle
skadevoldere. Nu er det langt fra bevist, at man kan afhjælpe social nød ved at aflive de
personer, som er i risikogruppen. Tanken om, at "ønske-børn" vil få et bedre liv end
"fejltagelser" virker jo næsten indlysende. Der er da heller ingen, som har svært ved at
antage dette dogme. Desværre svarer virkeligheden ikke til denne antagelse. Den cana-
diske læge, psykolog og psykiater Dr. Philip G. Ney har foretaget videnskabelige analyser,
som viser, at "ønskebørn", som kommer til verden efter at en eller flere af deres yngre
søskende er blevet luget ud, har en højere frekvens af psykisk, fysisk og seksuel misbrug
end deres jævnaldrende "fejltagelser", som burde være luget ud, fordi de ikke kom tilpas.

5DFHK\JLHMQH
Det andet forsvar for fri adgang til provokeret abort er af rent racehygiejnisk art. Den
humanistiske ideologi ser sig i stand til at definere et "sundt humanistisk standard-
menneske". Personer, som afviger fra denne standard må naturligvis være ulykkelige - ja,
så ulykkelige, at man gør dem en stor tjeneste ved at aflive dem eller sikre sig, at de aldrig
kommer til verden. Tanken er ingenlunde ny og har været praktiseret i mange totalitære
stater historien igennem.
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(IIHNWLYW�SURJUDP
Et af de mest effektive og storslåede projekter blev iscenesat af Adolf Hitler og hans stab.
Af "lutter barmhjertighed" opbyggede man allerede i mellemkrigstiden et effektivt industri-
apparat, hvis produkt var "lykkelige kronisk syge og åndssvage". Råmaterialet var alle
genetisk defekte samt senere alle med en sygejournal, der strakte sig over mere end 5 år.
Kuren var enormt effektiv efter behandlingen, klagede ingen af patienterne over nogen
form for sygdomstegn. Da produktionsapparatet på et tidspunkt løb tør for råmaterialer,
måtte man søge et nyt markedssegment, hvilket elegant blev inddraget ved at betegne alle
folk af jødiske afstand som per definition genetisk defekte og uønskede. Takket være
rationel drift og de tidligere indhøstede erfaringer indenfor eutanasi opnåede man en
meget stor drifts-kapacitet med forholdsvis lave omkostninger per capita. Man holdt
rentabiliteten endnu højere ved at effektivisere udnyttelsen af de "lykkeliges"
efterladenskaber, som de ikke længere havde brug for.
Det virker måske som en noget barsk beskrivelse, men det er den samme rationalistiske
ånd, der står bag nutidens ønske om race-hygiejne i form af provokeret abort samt det
såkaldte "barmhjertigheds-drab" på gamle og syge.
Humanisterne søger med deres sidste sætninger i afsnittene om religion at hindre en
gentagelse af udryddelses-fabrikkerne, men det er desværre nok for naivt at antage at
kreative livsmål er i stand til at dæmme op for rent økonomiske og politiske synspunkter
i et gudløst samfund:5HQW�¡NRQRPLVNH�RJ�SROLWLVNH�V\QVSXQNWHU�KDU�VRP�UHJHO��XDQVHW�RP�GH�HU�NDSLWDOLVWLVNHHOOHU�NRPPXQLVWLVNH�VDPPH�YLUNQLQJ�VRP�UHOLJL¡VH�RJ�LGHRORJLVNH�GRJPHU��6HOY�RP�PHQQH�VNHU�XWYLYOVRPW�KDU�EUXJ�IRU�EnGH�¡NRQRPLVNH�RJ�SROLWLVNH�PnO��KDU�GH�RJVn�EUXJ�IRU�NUHDWL�YH�Y UGLHU�DW�OHYH�IRU��D
Hermed afrunder vi gennemgangen af de to første afsnit i det humanistiske manifest.
Sammen med indledningen og forordet er det de afsnit, som mest direkte angriber tanken
om en kærlig og medlidende Gud.
Vi har også konstateret, at det hovedsageligt er humanismens manglende evne til at
skelne mellem kristendom og religion, der har medvirket til forkastelse af en personlig Gud.
Måtte vi som kristne blive i stand til at være bedre vidner om det liv, som er i stand til at
hæve os over enhver form for religiøsitet. Måtte vi leve efter Hans ord og vise Hans
barmhjertighed på en så klar måde, at de skuffede humanister igen tør tro på en kærlig og
omsorgsfuld Gud og Skaber.

 a HM2f
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.DSLWHO��
(WLN
'HILQLWLRQHU�Sn�6LWXDWLRQV�HWLN�RJ�OHMOLJKHGV�PRUDO
Efter at humanisterne har gjort god det godt og grundigt af med Gud men ikke med den
gudløse religion, må de jo søge et andet ideologisk grundlag, hvilket de gør i etikken eller
moral-læren.

(
WLN��NHQ (fra græsk HWKLNRV sædelig, afledt af HWKRV sædvane, sæder; jævnfør HWLVN)
læren om det ene menneskes rette optræden overfor det andet.

0R
UDO �HQ (ænyda.; gennem fransk PRUDOH eller tysk PRUDO fra latin PRUDOH intetkøn
af tillægsordet PRUDOLV�afledt af PRV (ejefald: PRULV) skik)  de regler for handling og
adfærd, der anses for rigtige i et samfund.

Man kan således konstatere at begge ord betyder sædvane eller skik men er lånt fra
henholdsvis græsk og latin. Da vaner, skik og brug i denne sammenhæng afhænger af
kultur og tid, vil det ikke være muligt at fremsætte en absolut etik. Det, som er sædvane
til én tid i en kultur, vil ikke være det på et andet tidspunkt eller i en anden kultur.

.XOWXUHOOH�IRUVNHOOH�L�HWLN
I vor nordiske kultur har det i det seneste århundrede og indtil for nyligt været betragtet
som uetisk at stikke fingrene ned i madfadet og spise af det. Det regnedes heller ikke for
god vane højlydt at bøvse eller ræbe sig. I visse andre kulturer ville begge dele ikke blot
anses for acceptabelt, men ligefrem være påkrævet for at blive betragtet som velopdragen.
Derimod ville anvendelse af venstre hånd ved spisningen blive betragtet som overordentligt
svinsk og uopdragent.
Det vil altså være meget vanskeligt at opstille en universelt gældende etik og moral, med
mindre hele verden kunne blive særdeles ensrettet, hvad vaner og ideer angår.

1XDQFHIRUVNHOOHQ�PHOOHP�HWLN�RJ�PRUDO
I daglig brug i den vestlige verden synes der dog at være en lille betydningsforskel i
opfattelsen af de to begreber.  Etik virker en anelse mere upersonlig, "filosofisk" og
"nøgternt" og dækker over mere logiske begreber end moral, som forekommer mere
personlig og har en stærkere klang af "godt / ondt" eller "rigtigt / forkert".

0RUDO�Sn�PHQQHVNHWV�EHWLQJHOVHU
���9L�IDVWVOnU��DW�PRUDOVNH�Y UGLHU��XGVSULQJHU�DI�PHQQHVNHOLJ�HUIDULQJ��D
Her fremkommer man med en påstand, hvis logiske gyldighed ikke er underbygget. Det
er slet og ret en påstand. Mange vil nok have en klar fornemmelse af, at mennesker har
en slags universel indbygget samvittighed, som giver en rettesnor for moralen. Vi må dog

 a HM3a
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konstatere, at humanisterne har delvis ret, idet det først og fremmest er vort miljø og vor
kultur, der præger os med de moralbegreber, som er med til at styre vort liv. Men i øvrigt
er det meget vanskeligt at begrunde begreberne etik og moral ud fra den humanistiske
grundtanke, idet de ikke synes at have nogen værdi i evolutionens regi. I evolutionen
gælder kun: "Æd eller bliv ædt" og "den stærkeste overlever".

6LWXDWLRQV�HWLN
(WLN� HU� DXWRQRP� RJ� VLWXDWLRQV�DIK QJLJ� RJ� NU YHU� LQJHQ� WHRORJLVN� HOOHU� LGHRORJLVNVDQNWLRQHULQJ��D
Dette er endnu en lodret påstand, som altså samtidigt bliver definitionen af humanistens
forståelse af etik. Selv hos det fortabte menneske synes der at være reminiscenser af en
form for absolut etik. Men den er dog ikke universel og kan "overskrives" af kulturelt
fastsatte regler.
6YLJ�RJ�EHGUDJ�VRP��KHOWH�HJHQVNDEHU�
I bogen "Fredsbarnet" beskrives et samfund, hvor den største og mest feterede helt er
ham, der kan bedrage flest af nabolandsbyernes beboere til at besøge ham, hvorefter han
får dem alle slået ihjel ved et brutalt bagholdsangreb. Man kan forestille sig kulturens
indhold ved at tænke på, at de, da de hørte den bibelske beretning om begivenhederne
op til korsfæstelsen, opfattede Judas Iskariot som en stor helt i forhold til Jesus.

(WLN�HIWHU�EHKRY
(WLN�VWDPPHU� IUD�PHQQHVNHWV�EHKRY�RJ� LQWHUHVVHU��%HQ JWHOVH�DI�GHWWH� IRUYULGHU�KHOHJUXQGODJHW�IRU�OLYHW��0HQQHVNHOLYHW�KDU�EHW\GQLQJ�IRUGL�YL�VNDEHU�RJ�XGYLNOHU�YRU�IUHPWLG��E.
Vi må igen give humanisterne delvis ret, idet hovedparten af vor tillærte etik stammer fra
andre. Men når alt det tillærte trækkes fra, så findes der dog noget, som virker mere fast
og fælles. Det er givet at de fleste former for etik er stærkt forbundet til den kultur, man
befinder sig i. Men det er en uvidenskabelig påstand blot at erklære, at det udelukkende
er menneskelige behov og interesser der er basis for det.
Det er klart, at en benægtelse forvrider det hele grundlag for livet, som humanisten antager
som en realitet. Dette viser sig igen ved, at man mener, at mennesket er målet i sig selv.
Sandheden er den, at vi er en del af en langt større sammenhæng, hvori vi indgår som
elementer i Guds plan. Hver af os er langt mere betydningsfulde i os selv, end humanisten
med sin statistiske tankegang aner. Det er nemlig kun den Levende Skabergud, som har
kapacitet til på engang at tilgodese helheden og den enkelte.

/\NNHQ�VRP�DIJXG
/\NNH�RJ�NUHDWLY�UHDOLVHULQJ�DI�PHQQHVNHOLJH�EHKRY�RJ�¡QVNHU� ��HQNHOWYLV�RJ� WLO� I OOHVJO GH���HU�KXPDQLVPHQV�JUXQGWHPD��9L�VWU EHU�HIWHU�HW�JRGW�OLY�KHU�RJ�QX��0nOHW�HU�DWV¡JH�OLYHWV�EHULJHOVH�Sn�WURGV�DI�GH�YXOJ UH��NRPPHUFLHOOH��EXUHDXNUDWLVNH�RJ�XPHQQHVNH�OLJJ¡UHQGH�NU IWHU��F

 a HM3b
 b HM3c
 c HM3d
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Her ser vi klart, at humanismen er rendyrket lykke-religion. Selv-realisering og lykke er
selve dens grundtema. Der er vel næppe nogen af os, som ikke gerne vil leve lykkeligt. Og
det også gerne så snart som muligt. Problemet er, at man overser visse betingelser og
forudsætninger, som må være til stede. Det er for eksempel umuligt at være lykkelig
ganske for sig selv. En helt isoleret og stærk følelse af lykke vil vende sig til en
forbandelse, hvis man ikke har nogen at dele den med. Det er ikke muligt at være lykkelig
som isoleret person. Den genfødte kristne kan naturligvis opleve lyksalige tilstande af
henrykkelse - men det er jo aldrig alene men altid med en klar bevidsthed om Guds
nærværelse. Et tilsvarende mål af lykke ville for en fortabt være meget vanskeligt at bære.

/\NNHQ�Pn�DOGULJ�EOLYH�PnOHW�L�VLJ�VHOY
I Israels historie ser vi, hvordan folket for vild ved at dyrke Asjererne - lykkeguderne. Det
at søge lykken som mål kan mystisk nok føre til en tilstand af ulykke. Efter at Jesus har
advaret mod at søge alle de ting, som udgør den timelige lykke, siger han: �$OW�GHWWH�V¡JHUKHGQLQJHUQH��PHQ�MHUHV�+LPPHOVNH�)DU�YHG��DW�L�WU QJHU�WLO�DOW�GHWWH��0HQ�V¡J�I¡UVW�*XGVKHUUHG¡PPH�RJ�+DQV�UHWI UGLJKHG��Vn�VNDO�DOW�GHW�DQGHW�JLYHV�MHU�L�WLOJLIW��6n�Y U�GD�LNNHEHN\PUHGH�IRU�GDJHQ�L�PRUJHQ��GDJHQ�L�PRUJHQ�VNDO�EHN\PUH�VLJ�IRU�GHW��GHU�K¡UHU�GHQ�WLO�+YHU�GDJ�KDU�QRN�L�VLQ�SODJH���D
+HU�RJ�QX�
Tålmodighed er ingen dyd i den humanistiske religion. Det skal være her og nu! Men det
er ganske vanskeligt for ikke at sige umuligt, hvis lykken beror på ydre faktorer - om ikke
andet fordi selve frygten for at miste den flygtige lykke kan fordærve den.
Den, som søger at bjærge sit liv skal miste det ! At fange lykken er som at fange en
sommerfugl. For at "beholde" den, må man dræbe den og spidde den på en nål - men så
er det jo ikke længere en sommerfugl, men kun liget af en sådan.

'HW�HYLJH�18
Den genfødte kan være ganske lykkelig i det evige nu, hvor han eller hun til enhver tid kan
opleve det berigende fællesskab med deres bedste ven. Denne lykke er ikke det primære
mål og er derfor ikke så forgængelig. Den afhænger heller ikke af ydre faktorer, men
bunder i et umisteligt nært fællesskab med Skaberen selv.

%DODQFHQ�PHOOHP�WUR��YLGHQ�RJ�I¡OHOVHU
���)RUQXIW�RJ�LQWHOOLJHQV�HU�GH�PHVW�HIIHNWLYH�UHGVNDEHU�PHQQHVNHKHGHQ�KDU�L�HMH��'HUILQGHV�LQJHQ�HUVWDWQLQJ�IRU�GLVVH��KYHUNHQ�WUR�HOOHU�I¡OHOVHU�HU�WLOVWU NNHOLJW�L�VLJ�VHOY��E
Den sidste af påstandene må vi jo nok give humanisterne ret i. Ret skal være ret. Men med
al mulig respekt for verdens mest intelligente mennesker, så er deres samlede fornuft kun
et støvgran i forhold til Guds Visdom. Se, som dråber på stand og fnug på vægt er alle
folkeslagene.
Følelser og tro kan jo af natur ikke svæve frit i luften. Men det er i høj grad et spørgsmål
om balance. Vi kan betragte de tre som indbyrdes afhængige og komplementerende c.

 a Matt.6 32-34

 b HM4a
 c dvs. at de tilsammen udgør en helhed
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Men hverken forstanden eller følelserne er skabt til at herske; men begge er glimrende
som tjenere. Troen har evnen til at herske, men kræver de to kammertjenere for at fungere
som den er designet til.

/XWWHU�I¡OHOVHU
Et menneske, som er behersket udelukkende af sine følelser vil være totalt lunefuldt og
uberegneligt. Det ene øjeblik parat til at gå i døden for os - i næste øjeblik totalt ligeglad
eftersom følelserne nu har en anden retning. Følelserne kan virkelig være en stærk
drivfjeder, men en fjeder, som let knækker eller kammer over. Den, som lader sig lede af
sine følelser, er slave af en særdeles uberegnelig herre.

/XWWHU�IRUVWDQG
Et menneske, som beherskes udelukkende af sin forstand vil være en kyniker, som helt
prosaisk beregner, hvad der giver den største fortjeneste. Hvor "føleren" ofte vil være varm
og begejstret vil "beregneren" som regel være fuldstændigt kold og kontant - med mindre
altså det bedre kan "betale" sig at illudere varm. En sådan person kender ikke til varme og
venskab og er meget ensom. Alt andet og alle andre er kun brikker i et spil eller poster på
et regnskab.
Kun hos det menneske, hvor troen er i højsædet, finder vi den balance, som gør livet
skønt. Men de to andre egenskaber må også være til stede, hvis det ikke skal gå galt.
Troen er fra Guds side bestemt til at være menneskets primære ledetråd; men både følel-
ser og forstand er med til at afgøre kursen - og begge har undertiden vetoret. Dette hindrer
at troen går amok og bringer os i situationer, som ikke er gavnlige for os selv eller andre.

/XWWHU�WUR
 Hvis troen alene kommer til magten uden de to andre afbalancerende faktorer, får vi
fanatiske bevægelser som Islam og lignende tros-bevægelser, hvor man kobler både
forstand og følelser fra og alene underkaster sig troen som herre. Der vil ofte være tale om
en blind tro, som skal være lydig mod bevægelsens guru eller, hvad man nu kalder den
"salvede" leder. Den "rene" tro tillader ingen tvivl om ledernes ufejlbarlighed. Den blotte
tanke om at sætte spørgsmålstegn ved en eneste del af systemet er en meget alvorlig
"synd" i klasse med synd mod Helligånden og kan medføre "fortabelse" og "udstødning".
Ren tro fungerer bedst i en nyvasket hjerne, hvorfor alle systemer, som markedsfører ren
tro også excellerer i forskellige effektive metoder til hjernevask.

%DODQFH�HIWHUO\VHV�
Også indenfor den egentlige kristne del af de religiøse marked, er manglende balance
omkring disse ting særdeles skadelig. En af hovedårsagerne til de mange forskellige
stridende kirkeretninger er ofte, at man har overprioriteret enten tro, forstand eller følelser.
Derved kommer kristne til at stå i hver sin grøft - desværre ofte beskæftiget med at grave
grøfterne dybere. Det overskydende mudder fra grøftegravningen kastes elegant over i
hovedet på dem i den modsatte grøft.
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9LGHQVNDEHQ�VRP�VDQGKHGHQV�SURIHW
'HQ�NRQWUROOHUHGH�DQYHQGHOVH�DI�YLGHQVNDEHOLJH�PHWRGHU��VRP�KDU�RPIRUPHW�QDWXU��RJVRFLDO�YLGHQVNDEHUQH� VLGHQ� 5HQ VVDQFHQ� VNDO� DQYHQGHV� \GHUOLJHUH� � WLO� O¡VQLQJHQ� DIPHQQHVNHWV�SUREOHPHU� D
Da man har forkastet troen som rettesnor og da følelserne i kraft af deres ustadighed
afslører sig som noget upålidelige som vejleder, har humanisten kun forstanden at klynge
sig til. I stil med muhamedanernes trosbekendelse: �'HU�HU�NXQ�HQ�VDQG�*XG��$OODK�RJ0XKDPPHG�HU�KDQV�SURIHW��  lyder humanistens credo: �'HU�HU�NXQ�HQ�VDQG�JXG��)RUQXIWHQRJ� �YLGHQVNDEHQ��HU�GHQV�SURIHW�� Vi vil i et senere kapitel komme ind på, hvad sand
videnskabelig metode består i og se nytten af denne. Her blot konstatere,  at det er ikke
'alt guld, der glimrer' og det er heller ikke al "videnskab", som i sandhed er videnskab.

)RUQXIW�GRJ�PHG�PRGLILNDWLRQHU
0HQ�IRUQXIWHQ�VNDO�DIEDODQFHUHV�PHG�\GP\JKHG��HIWHUVRP�GHU��LNNH�HU�QRJHQ�JUXSSH��VRPKDU�HQHUHW�Sn�YLVGRP�HOOHU�G\G��(M�KHOOHU�HU�GHU�QRJHQ�JDUDQWL�IRU�DW�DOOH�SUREOHP�NDQ�O¡VHVHOOHU�DOOH�VS¡UJVPnO�ILQGH�VYDU��'RJ�HU�NULWLVN�LQWHOOLJHQV�PHG�HQ�WLOI¡UVHO�DI�PHQQHVNHOLJHRPVRUJ�GHQ�EHGVWH�PHWRGH��VRP�PHQQHVNHKHGHQ�KDU�WLO�O¡VQLQJHQ�DI�SUREOHPHU��)RUQXIWHQE¡U�DIEDODQFHUHV�PHG�PHGOLGHQKHG�RJ�PHGI¡OHOVH�RJ�KHOH�SHUVRQHQ�E¡U�WLOJRGHVHV��E
Som vi ser her, er selv humanisten klar over, at det går ikke at lade fornuften være total
enevældig. Selv han er klar over, at det vil give et for kynisk system. Men her afslører det
sig, at størsteparten af humanistens ideologi er en kopi af kristne principper. Ydmyghed
har nemlig ingen logisk plads i humanistens evolutions-styrede system. et samme gælder
for den sags skyld visdom og dyd, medlidenhed og medfølelse. Hvis disse egenskaber er
attråværdige, hvor kommer de så fra? Set fra et evolutions-synspunkt, må de være helt
fejlslagne, hvis den slags egenskaber havde vist sig i de fiktive millioner af år forud, var
evolutionen aldrig kommet til at forløbe som man forestiller sig. Hele dette afsnit viser, at
humanisten dybest set drømmer om den verden som kun Fredsfyrsten kan tilvejebringe.
Desværre har han stirret sig blind på de forvrængede forfalskninger af Guds rige, som
historien har fremvist i form af udbyttende og totalitære religiøse systemer. Humanisten
formår åbenbart ikke ud fra alle forfalskningerne at slutte sig til eksistensen af originalen.
Ved anvendelse af logik, burde han kunne få en indtil vished grænsende formodning om,
at der måtte være noget ægte kristendom et eller andet sted.

 a HM4b
 b HM4c



52

)DOVNP¡QWQHUHQV�Q¡GYHQGLJH�IRUXGV WQLQJ�
Gennem århundreder ,lige siden penge blev indført, har der været falskmøntnere som med
mindre eller større dygtighed har fremstillet falske penge. Det gjaldt de første guldmønter,
som man gjorde klogt i at bide i inden man modtog dem. Man kunne da afgøre, om de var
for bløde elle for hårde, hvilket afslørede, at der var anvendt andre metaller end ægte guld.
Med indførelse af pengesedlerne opstod der et nyt marked for falske pengesedler.
Udstederne af pengesedler har gjort sig store anstrengelser for at vanskeliggør frem-
stillingen af forfalskninger ved at anvende særligt papir med vandmærker og metaltråde
m.m. samt at lave en masse filigran-arbejde i mønstrene på pengesedlerne. Alligevel
optræder der gang på gang forfalskninger af sedler af alle størrelser. Umiddelbart ville man
jo sige, at det var mest rentabelt af efterligne den pengeseddel med højeste pålydende
værdi; men det er ikke sikkert, idet folk har tilbøjelighed til at være mere opmærksomme
på ægtheden af dem. Således cirkulerer der talrige falske dollarsedler med lav værdi, fordi
folk er mindre opmærksomme på deres ægthed. Men hvorfor mon man aldrig finder falske
73-dollar sedler?
Af den enkle grund, at der heller ikke findes nogen ægte. Der er nemlig ingen mening i at
fremstille "forfalskninger", hvis der ikke findes nogen originaler.
Således kan man slutte sig til, at det må være muligt for mennesker at få et 'ægte' forhold
til Gud, eftersom der findes så mange mere eller mindre vellignende forfalskninger.

)¡OHOVHU�RJVn�WLOODGW
6nOHGHV�J¡U�YL�RV�LNNH�WLO�IRUWDOHUH�IRU�DQYHQGHOVHQ�DI�YLGHQVNDEHOLJ�LQWHOOLJHQV�XDIK QJLJWDI� HOOHU� L� PRGV WQLQJ� WLO� I¡OHOVHU�� IRU� YL� WURU� Sn� RSG\UNHOVH� DI� I¡OHOVHU� RJ� N UOLJKHG�(IWHUKnQGHQ� VRP� YLGHQVNDEHQ� XGYLGHU� JU QVHUQH� IRU�� KYDG� GHU� HU� NHQGW�� IRUQ\HVPHQQHVNHWV�IRUQHPPHOVH�DI�XQGUHQ�WLO�VWDGLJKHG��RJ�NXQVW��SRHVL�RJ�PXVLN�InU� LQGSDVVDPPHQ�PHG�UHOLJLRQ�RJ�HWLN��D
Vel vidende, at forstanden og intelligensen alene efterlader mennesket i en tilstand af
kulde og kynisme, anbefaler humanisten også følelser og et uvidenskabeligt fænomen,
som kaldes kærlighed som medicin mod dette. Anvendelsen af den slags begreber i dybest
set totalt selvmodsigende for en humanist. Hvis man virkelig skal tro på, at vores
oprindelse er millioner af års tilfældige kombinationer frembragt af den totalt ubarmhjertige
evolutions-kraft, så har kærlighed ingen relevans. I det system er der dybest set ingen
plads for nogen højere mening med livet. Hvad angår kunst, poesi og musik må de
beskrives som meningsløse krusninger på overfladen af evolutionens store hav.

+YDG�HU�NXQVW
Det er vanskeligt at give en entydig definition af kunst. Ordet kommer jo af verbet DW�NXQQH
og indebærer derved en rent håndværksmæssig evne. Men vi mener jo nok noget andet
og mere end dette. Ordbogens definition er: ��� KYDG� GHU� VNDEHV� DI� NXQVWQHUH� YHGLQVSLUDWLRQ��PRGVDW�
KnQGY UN
��
YLGHQVNDE
)..
Det karakteristiske ved kunsten er netop LQVSLUDWLRQHQ. Dette udtryk er latin og betyder
ordret LQGEO VH - altså noget som er indgydt af en ånd. Nu findes ånder jo per definition

 a HM4d
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ikke i den humanistiske verden, så det er lidt af en gåde, hvor kunstnerne får deres in-
spiration fra?
Den enkleste og mest dækkende definition af kunst, jeg kender, lyder som følger: .XQVWHU�HW�WLPHOLJW�RJ�VDQVHOLJW�XGWU\N�IRU�QRJHW��VRP�KDU�U¡GGHU�L�HYLJKHGHQ�RJ�GHUIRU�HU�XVDQVH�OLJW�
Med andre ord: En sand kunstner er en person, som har den fornødne faglige kunnen
kombineret med en evne til at se ind bag forhænget og udtrykke det, han oplever ved hjælp
af former, farver, ord eller toner, som kan give andre mennesker et glimt af evigheden.
En kunstner er altså en visionær person med en vis mængde talent og håndværksmæssig
kunnen. Hans eller hendes opgave er at skue ind i evighedens og åndens verden og gøre
andre mindre visionære personer delagtige i deres indblik. De sanselige midler er sådan
set underordnede, idet man kan bruge sin krop og sin stemme, sin hele udstråling farver,
former og lyd, ja, hele det register, som modtageren er i stand til at sanse.

'HQ�VW¡UVWH�NXQVW
Den højeste form for kunst er profetiens og prædikenens kunst. Kunsten at se ind i Guds
Evige Rige og skænke tilhørerne trøst og tryghed, men samtidig også forstærke deres
længsel efter selv at se det, som prædikeren eller profeten ser. Men barmhjertigheden og
nåden er en væsentlig del af evigheden og det er en endnu større kunst at udtrykke disse
guddommelige og evige kvaliteter i gerning og sandhed.

Ordet i digt, poesi, prosa og drama formår også at meddele noget åndeligt og evigt. Men
under alle omstændigheder er det nødvendigt at bedømme ånderne. Tro ikke enhver ånd.
Det gælder både prædiker og kunstner. Der er andre ånder på færde end Guds Ånd og
Hans engle!

0RUDO��HWLN�RJ�NXQVW�HU�PHQLQJVO¡VH�EHJUHEHU
Som nævnt er etik og moral totalt meningsløse begreber på baggrund af evolutions-
dogmet, som humanisterne klynger sig til. Men vi kan dog glæde os over, at man bortset
fra totale anarkister sjældent møder mennesker, som efterlever det, de tror på - i hvert fald
når de tror på evolutionen. I så fald skulle de stærkeste æde og drikke, plyndre og voldtage
for at klare sig i kampen for overlevelse efter princippet "The survivial of the fittest". Men
mere om dette i afsnittet om Humanismens Hovedhjørnesten.
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.DSLWHO��
,QGLYLGHW�RJ�3V\NRORJLHQ

,QGLYLGHW
Afsnit 5 & 6 af manifestet handler om individet. Vi vil drøfte nogle af punkterne her. Under
dette afsnit vil vi også se på, hvordan man betragter individets psyke. Lad os starte med
at citere indledningen, hvor vi uden betænkeligheder kan erklære os fuldstændigt enige
med humanisterne:

'HW�HQNHOWH�PHQQHVNHV�Y UGL
���9 UGLHQ�RJ�Y UGLJKHGHQ�DI�GHW�HQNHOWH�PHQQHVNH�HU�HQ�Y VHQWOLJ�KXPDQLVWLVNY UGL��'HW�HQNHOWH�PHQQHVNH�E¡U�RSPXQWUHV� WLO�DW� LQGVH�VLQH�HJQH� �NUHDWLYH�HYQHU�RJ¡QVNHU��D
Det er særdeles vanskeligt rent logisk at se, hvordan man ud fra evolutions-dogmet og
statistikken kan komme frem til, at det enkelte individ er værdifuldt og værdigt; men det er
jo kun en af de mange ulogiske og inkonsekvente påstande, som humanisterne frem-
kommer med. Det enkelte individs værdi kan dog ganske let blive sat lig nul, hvis det ikke
lige passer i sammenhængen, som vi skal se under punkt 6.

For den genfødte kristnes vedkommende er sagen ganske  anderledes klar: )RU�VnOHGHVHOVNHGH�*XG�YHUGHQ��DW�KDQ�JDY�VLQ�HQEnUQH�V¡Q��IRU�DW�HQKYHU��VRP�WURU�Sn�KDP��LNNH�VNDOIRUWDEHV��PHQ�KDYH�HYLJW�OLY��E
Værdien af det enkelte menneske udspringer af det faktum, at Gud i sin visdom har valgt
at skabe det således i sit billede. Vi er hver for sig skabt helt unikke og enestående
underfuldt. Og i modsætning til de undertrykkende religiøse systemer lægger Gud ingen
begrænsninger på menneskets kreativitet, men opfordrer snarere til en ubegrænset
anvendelse af kreativiteten i vor lighed med Ham.,�VNDO�OLJQH�*XG�VRP�KDQV�N UH�E¡UQ�F
Guds ord opmuntrer ikke til konformitet og bevidstløs kopiering. I lignelsen om de betroede
talenter bebrejdes den tåbelige tjener ikke for sine manglende talenter, men for at han ikke
udnyttede det ene talent han havde på en kreativ måde. Vi kan derfor som kristne
helhjertet og ubetinget gå med til den næste humanistiske læresætning:

1HGJ¡UHOVH��XQGHUWU\NNHOVH�RJ�XPHQQHVNHOLJJ¡UHOVH
9L� IRUNDVWHU� DOOH� UHOLJL¡VH�� LGHRORJLVNH� HOOHU� PRUDOVNH� ORYH�� VRP� QHGJ¡U� GHQ� HQNHOWH�XQGHUWU\NNHU�IULKHGHQ��VO¡YHU�LQWHOOHNWHW�RJ�XPHQQHVNHOLJJ¡U�SHUVRQOLJKHGHQ��G

 a HM5a
 b Johs.3 16

 c Ef.5 1

 d HM5b
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Det har jo nemlig aldrig været Guds plan, at mennesker skulle undertrykkes og
umenneskeliggøres af religiøse regler og love. I modsætning til, hvad udenforstående ofte
mener, er kristendommen på ingen måde en slavisk underkastelse under en række mere
eller mindre vilkårlige love, som bliver påtrykt os af en sur gud eller et tyrannisk system.
Kristendommen er i sin sunde og sande form intet mindre end et helt nyt liv, som gives os
og som muliggør et intimt samliv med den levende Gud i hverdagen. IRU�ERJVWDYHQ�VOnULKMHO��PHQ�cQGHQ�J¡U�OHYHQGH��D
Desværre binder humanisterne jo deres egne snørebånd sammen inden startskuddet. Da
humanismen selv er en religiøs og ideologisk og moralsk lov, er den i den vestlige verden,
hvor den har sin stærkeste indflydelse, med til at umenneskeliggøre personligheden hos
dem, som underkaster sig dens lov.

7URHQ�Sn�GHW�IULH�YDOJ
9L� WURU�Sn�PDNVLPDO� LQGLYLGXHO� VHOYEHVWHPPHOVH� L� VDPNODQJ�PHG� VRFLDOW� DQVYDUOLJKHG�6N¡QW� YLGHQVNDEHQ� NDQ� J¡UH� UHGH� IRU� nUVDJHUQH� WLO� DGI UG�� Vn� HU� PXOLJKHGHUQH� IRU
LQGLYLGXHOOH�IULH�YDOJ�WLO�VWHGH�L�PHQQHVNHOLYHW�RJ�GLVVH�E¡U�¡JHV��E
Tanken om menneskets frie valg er endnu et tyveri fra Bibelen. I en strengt videnskabelig
betragtning af det verdensbillede, som humanisterne stiller op, vil der logisk set ikke være
plads til et frit valg. En af de veletablerede grundsætninger er læren om aktion og reaktion.
Den siger enkelt udtrykt: Til enhver aktion svarer en lige så stor og modsat rettet reaktion.
Den kan også omsættes til:
Alt. hvad der sker er en naturlig reaktion på noget, som er sket tidligere. Da vi mennesker
er et produkt af en lang række tilfældigheder som tilsammen har betinget vores væsen og
natur, kan vi af gode grunde ikke drages til ansvar for vore handlinger.

9LGHQVNDEHQ�IRUXGV WWHU�ORYHQ�RP�nUVDJ�RJ�YLUNQLQJ
Videnskaben kan gøre rede for årsagerne til adfærd - altså er disse nødvendigvis
betingelser for vore tanker og handlinger. Det er inkonsekvent at påstå, at vi ud fra de
humanistiske grundtanker skulle være i besiddelse af evnen til at vælge frit. Denne evne
skulle i så fald udelukkende skyldes, at vi er ude af stand til at overskue de mange
forskellige faktorer, der påvirker vor tankegang. Ved en nærmere videnskabelig analyse
af disse, kan vi efter det valgte udgangspunkt nødvendigvis kun komme frem til at selv vore
"ubevidste" "frie" valg er betinget af summen af de påvirkninger, vi har været udsat for.

6HNVXDOLWHW
���3n�GHW�VHNVXHOOH�RPUnGH�WURU�YL�DW�GHQ�IRUP�IRU�LQWROHUDQWH�KROGQLQJHU��VRP�RIWH�G\UNHVDI�RUWRGRNVH�UHOLJLRQHU�RJ�SXULWDQVNH�NXOWXUHU��L�XULPHOLJ�JUDG�XQGHUWU\NNHU�VHNVXHO�DGI UG�
F

Også her kan vi være ganske enige med humanisterne, idet der virkelig er mange
ortodokse religioner og puritanske kulturer, som i XULPHOLJ�grad undertrykker seksuel
adfærd. Bibelen taler om urimelig undertrykkelse af sex - men beskriver det som en

 a 2.Kor. 3,6.b

 b HM5c
 c HM6a
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dæmonisk vildfarelse: 0HQ�cQGHQ�VLJHU�XGWU\NNHOLJW��DW�L�GH�VLGVWH�WLGHU�VNDO�QRJOH�IDOGH�IUDWURHQ��IRUGL�GH�O\WWHU�WLO�YLOGOHGHQGH�nQGHU�RJ�G PRQHUV�O UGRPPH��VRP�XGEUHGHV�YHGO¡JQDJWLJH�O UHUHV�K\NOHUL��IRON�GHU�HU�EU QGHP UNHW�L�GHUHV�VDPYLWWLJKHG��'H�IRUE\GHU JWHVNDE�RJ�NU YHU��DW�PDQ�KROGHU�VLJ�IUD�I¡GH��VRP�*XG�KDU�VNDEW�WLO�DW�PRGWDJHV�PHGWDN�DI�GHP��GHU�WURU�RJ�KDU�HUNHQGW�VDQGKHGHQ��)RU�DOW��*XG�KDU�VNDEW��HU�JRGW�RJ�VNDO�LNNHIRUNDVWHV��QnU�PDQ�WDJHU�LPRG�GHW�PHG�WDN��IRU�GHW�KHOOLJHV�YHG�*XGV�RUG�D
.ULVWHQGRPPHQ�LNNH�VH[�XQGHUWU\NNHQGH�
Det eneste punkt, der kræver uddybelse er, hvad man forstår ved seksuel adfærd. I Bibelsk
forstand er seksualitet, udelukkende som udtrykkes mellem ægtefællerne i et ægteskab.
Det er foruden den reproducerende handling også beregnet som "lim" mellem de to så
forskellige væsener, som en mand og kvinde er. Det er en skrøne og en misforståelse, at
kristendommen er seksual-fjendtlig. Misforståelsen stammer fra besmittende indflydelser
fra religioner - ofte hovedsageligt gnostiske tanker, som har sneget sig ind i kristendommen
på mange kanter. Disse religioner dyrker "sjælelig" evolution. Man mener, at målet for
mennesket er at få sin sjæl til at fordampe fra den fysiske verden og foretage et religiøst
kvantespring. Når man forveksler den sande kristendom med dens forvredne efterligninger,
kan man meget vel få den tanke, at kristendommen er seksual-fjendsk.

0HQQHVNHW�VNDO�LNNH�Y UH�VODYH�DI�VLQH�I¡OHOVHU�RJ�EHJ U
Når mennesket forkaster Gud og begæret efter fællesskab med Ham, bliver der kun den
skabte verden tilbage at dyrke. Mennesker, som forkaster Gud bliver grebet af et afsindigt
begær efter Hans nærmeste afbillede - nemlig mennesket selv. Det kan udfolde sig i form
af en narcissistisk selvdyrkelse eller i form af erotiske besættelser, hvor man ydmyger sig
under den tilbedte eller betvinger denne. Det er meget direkte udtrykt i romerbrevet, hvor
Paulus beskriver, hvad der sker, når mennesket dyrker skabningen frem for skaberen:'H�XGVNLIWHGH�*XGV�VDQGKHG�PHG�O¡JQHQ�RJ�G\UNHGH�RJ�WMHQWH�VNDEQLQJHQ�L�VWHGHW�IRUVNDEHUHQ���KDQ�Y UH�ORYHW�WLO�HYLJ�WLG��$PHQ��'HUIRU�SULVJDY�*XG�GHP�WLO�YDQ UHQGH�OLGHQ�VNDEHU��'HUHV�NYLQGHU�XGVNLIWHGH�GHQ�QDWXUOLJH�RPJDQJ�PHG�GHQ�QDWXUVWULGLJH��RJ�OLJHVnRSJDY�P QGHQH�GHQ�QDWXUOLJH�RPJDQJ�PHG�NYLQGHQ�RJ�RSW QGWHV�DI�GHUHV�EHJ U�HIWHUKLQDQGHQ��P QG�OHYHGH�VNDPO¡VW�PHG�P QG�RJ�SnGURJ�VLJ�GHUYHG�GHQ�VWUDI�IRU�GHUHVYLOGIDUHOVH��VRP�GH�IRUWMHQWH��E
Seksualiteten er Guds vidunderlige opfindelse. Den er et nådemiddel, som er med til at
fremme den vidunderlige forening mellem to mennesker af forskelligt køn, som Gud har
muliggjort i ægteskabet. At man samtidigt med denne vidunderlige fysiske og
følelsesmæssige oplevelse af intimitet og enhed kan medvirke til skabelsen af endnu et
menneske, er endnu en skøn tanke fra Guds side. Desværre kan det følelsesmæssige
endorfin-kick, som den fysiske handling giver misbruges som et middel til virkelighedsflugt.

 a 1.Tim. 4 1-5

 b Rom.1 25-27
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6H[�VRP�YLUNHOLJKHGVIOXJW
Det fortabte menneske, hvis indre er i pine på grund af ensomhed og forkastelse kan for
en stund lindre sin overvældende følelse af smerte og isolation med den bedøvelse, som
endorfinen fremkalde. Det er årsagen til, at mennesker jagter den løsrevne erotiske
oplevelse.
Der sker ingen som helst helbredelse af den indre smerte, idet kun en genoprettet kontakt
med den levende Gud kan fjerne årsagen til smerten. Seksualiteten er altså ren symptom-
behandling. Symptom-behandling står i modsætning til Årsags-behandling, hvor man ikke
blot for en periode fjerner generne ved en ubehagelig tilstand; man finder frem til årsagen
og løser dermed problemet permanent. Som med alle former for stof-afhængighed udvikler
brugeren en øget tolerance, så der skal stærkere og stærkere midler til at fremkalde den
samme lystfølelse og følelsesløshed. Derved drives det fortabte menneske ud i mere og
mere groteske former for seksualitet og ender i rent diabolske former.
Men det humanistiske menneske, som ikke har noget levende håb om at få løst sine
problemer ved Guds hjælp, forbeholder sig retten til at "løse" sine problemer ved at
anvende enhver form for seksualitet til at bedøve sig med. De uønskede og skadelige
følgevirkninger af misbruget søger man at fjerne eller ignorere.
Derfor optræder den følgende passus som en vigtig del af det humanistiske manifest:

5HWWHQ�WLO�SU YHQWLRQ��SURYRNHUHW�DERUW�RJ�VNLOVPLVVH�E¡U�DQHUNHQGHV��D
Når seksualiteten anvendes udenfor ægteskabet, bliver der hovedsageligt den nydende
og vanedannende hang til mere og mere endorfin tilbage. Det fortabte menneske bliver
ganske enkelt misbruger af sex. Det fællesskab vi er skabt til forkaster han, men længslen
efter intimitet bliver tilbage. Denne længsel søges opfyldt ved hjælp af ren erotik. Derved
bliver eros et mål i sig selv i stedet for at være et middel til at opnå en højere enhed og
intimitet i ægteskabet.

8¡QVNHGH�NRQVHNYHQVHU
Da man ikke ønsker at opleve et varigt intimt forhold og kun sjældent ynder skabelsen af
nyt liv, må man naturligvis have adgang til svangerskabsforebyggende midler. Da disse
ikke er sikre og ikke anvendes konsekvent, vil der uvægerligt ske befrugtninger. Disse
skabelses-mirakler, hvor en inderlige forening af to mennesker skaber et helt nyt liv,
beskrives og behandles som beklagelige "uheld".
Man kunne næsten ønske, at Gud havde ladet en sådan nyskabelse være afhængig af
tilstedeværelsen af en sand inderlig sjælelig og åndelig forbindelse mellem mennesker og
ikke blot med en fysisk kontakt. Men som følge af Guds uransagelige visdom forholder det
sig nu således, at selve den rituelle heteroseksuelle seksual-akt rummer så megen "magi",
at der kan skabes et nyt individ gennem den "rå" seksual-akt, hvad enten dette måtte være
ønsket eller uønsket. Da man ikke ønsker at påtage sig "besværet" med at varetage et
sådant "uønsket" menneskes behov, har den fortabte menneskehed udviklet forskellige
metoder til at dræbe det spirende menneske. At man dermed overtræder det femte af
Guds helt elementære bud: 'X�Pn�LNNH�P\UGH��

 a HM6b
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0DVVLY�PLVLQIRUPDWLRQ
En massiv propaganda til forvrængning af de faktiske forhold omkring fosterdrab har
bevirket, at de fleste mennesker i den humanistiske stat er noget nær uvidende om de
faktiske forhold omkring de såkaldte aborter. Mange oprigtige mennesker tror eksempelvis
stadig at fosteret gennemløber visse stadier i evolutionen, således at det kun er "en lille
slimklat", "en klump celler", "en fisk" eller "en padde", man afliver. Højt uddannede læger
fremturer i medierne med blatante påstande om, at det lille forunderlige barn, som har
øjne, øren, hjerte, tæer og fingre med sit eget karakteristiske fingeraftryk, kun er en
ubetydelig klump celler osv.

.HUQHIDPLOLHQV�VDPPHQEUXG
Da man betragter troskab og åndelig intimitet som underordnet i forhold til anledningen til
at få et endorfin-kick, må man nødvendigvis også ophæve ægteskabet. Mange mennesker
er forelskede i forelskelsen snarere end i deres partner. Det er ikke partneren, der er målet
for attråen, men de skønne seksuelle følelser, som man kan opnå ved dennes hjælp, man
efterstræber. Da de fleste forelskelser fortager sig med tiden, kan man ikke finde sig i at
være bundet af et ægteskab, som ikke længere kan give én de ønskede endorfin-trip.
Derfor må humanismen forbeholde sig retten til skilsmisse. Også Bibelen tillader
skilsmisse, men ikke fordi man er for kluntet til at opnå de ønskede endorfin-trip. Naturligvis
skal ingen mennesker være bundet til et undertrykkende og uværdigt forhold uden nogen
chance for at undslippe.

+HGRQLVPHQ
Men det er nu langt fra alle skilsmisser, der har dette motiv. Hovedparten af skyldes, at den
ene eller begge partnere allerede ved indgåelsen af ægteskabet mest fokuserede på sin
egen tilfredsstillelse. Når vanedannelsen så sætter ind, kan partneren jo af gode grunde
ikke give det samme ekstatiske trip som tidligere, hvorfor det må være "rimeligt" at finde
andre græsgange.
Hvis ægteskabet derimod bygger på gensidig kærlighed og respekt samt ønsket om først
at fremmest at JLYH�den anden part noget, kan det holde livet ud. Det er saligere at give
end at modtage. Og i denne givende proces åbnes der op for et langt mere tilfredsstillende
seksualliv, end selv de vildeste perversioner kan tilbyde.
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$OW�HU�WLOODGW�
6N¡QW�YL�LNNH�JRGNHQGHU�XGQ\WWHQGH�RJ�QHGY UGLJHQGH�IRUPHU�IRU�VHNVXDOLWHW�¡QVNHU�YLKHOOHU�LNNH�DW�IRUE\GH�KYHUNHQ�YHG�VNUHYQH�HOOHU�XVNUHYQH�ORYH�QRJHQ�IRUPHU�IRU�VHNVXHODGI UG�PHOOHP�YRNVQH�SDUWQHUH��VRP�HU�LQGE\UGHV�HQLJH��D
Den fortabte humanist søger gennem disse regler at sikre sig adgangen til at skaffe sig sit
stof. Det bedøvelsesmiddel, som kan gøre den fortabte tilstand udholdelig, er en
"livsnødvendighed" for et isoleret menneske. Gud har i sin visdom omgivet de meget
følsomme seksuelle relationer med et sikkerhedsnet i form af en lovmæssig beskyttelse.
Vel vidende, at der er stærke kræfter forbundet med seksualiteten ønsker Han at beskytte
brugerne mod misbrug, som kan være ødelæggende for dem selv og andre. Bibelen
rummer klare forbud mod utugt b, hor c samt unaturlig utugt d. Humanisten finder disse be-
grænsninger urimelig og krænkende, fordi han eller hun tror, at de udspringer af motiver,
som ligner deres egne. Gud er ikke ude på at tage livsglæden fra os, men ønsker at
beskytte os mod uanede konsekvenser af letsindig omgang med så stærke kræfter, som
seksualiteten indebærer.

Det er hævet over enhver tvivl, at hvis mennesker havde holdt sig til Guds bud og
anordninger, ville vi aldrig have haft de voldsomme og ødelæggende epidemier af gonorré,
syfilis og nu sidst AIDS, som verden har oplevet.

7LOEDJH�WLO�QDWXUHQ"���KYRU�ODQJW�
'H�PDQJH�IRUPHU�IRU�VHNVXHO�XGIRUVNQLQJ�E¡U�LNNH�L�VLJ�VHOY�EHWUDJWHV�VRP��RQGH���8GHQDW�ELOOLJH�VDQVHO¡V�OLJHJ\OGLJKHG�HOOHU�W¡MOHVO¡V�SURPLVNXLWHW�E¡U�HW�FLYLOLVHUHW�VDPIXQG�Y UH
WROHUDQW��%RUWVHW�IUD�DW�J¡UH�DQGUH�IRUWU G�HOOHU�WYLQJH�GHP�WLO�DW�J¡UH�GHW�VDPPH��E¡U�GHWHQNHOWH�LQGLYLG�KDYH�ORY�WLO�DW�XGWU\NNH�GHUHV�VHNVXHOOH�WLOE¡MHOLJKHGHU�RJ�Y OJH�GHQ�OLYVVWLO�GH�IRUHWU NNHU��H
Humanisten følger her princippet: J¡U�PRG�DQGUH��VRP�GX�¡QVNHU��GH�VNDO�J¡UH�PRG�GLJ.
Da han ikke ønsker at slippe muligheden for at tilfredsstille sin seksualdrifter på en hvilken
som helst måde, han måtte ønske det ønsker han alle former for seksualitet tilladt. Hermed
er der lukket op for en hvilken som helst forvrængning af det billede, som Gud har skabt
ved at skabe mennesket som mand og kvinde. I denne drøm ligger ønsket om at "vende
tilbage" til det primitive og uansvarlige. Ønsket om at fortrænge det ansvar, som vor viden
og vor samvittighed belaster os med, giver en stærk trang til at vende "back to nature".

 a HM6c.
 b kønslig omgang med det modsatte kønudenfor ægteskabet
 c kønslig omgang, mellem to personer, hvoraf mindst den ene er gift med en tredje
 d kønslig omgang med dyr eller personer af samme køn
 e HM6d
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+YDG�HU�DQVYDUOLJW"
9L�¡QVNHU�DW�IUHPPH�XGYLNOLQJHQ�DI�HQ�DQVYDUOLJ�KROGQLQJ�RYHUIRU�VHNVXDOLWHW��VRP�LNNH�EORWJ¡U�PHQQHVNHU�WLO�VHNVXDO�REMHNWHU�RJ�KYRUL� LQWLPLWHW�� I¡OVRPKHG��UHVSHNW�RJ� UOLJKHG�LLQGE\UGHV�IRUKROG�RSPXQWUHV��0RUDOVN�XGGDQQHOVH�WLO�E¡UQ�RJ�YRNVQH�HU�HQ�YLJWLJ�PnGH��DWXGYLNOH�EHYLGVWKHG�RJ�VHNVXHO�PRGHQKHG�Sn��D
Det kan være svært at se, hvad ansvarligheden skal bestå i, når man på forhånd godtager
enhver form for seksualitet bortset fra de mest voldelige. Hvad en  sådan "moralsk"
uddannelse skal bestå af i et samfund, hvor alt er tilladt, kan måske være vanskeligt at få
øje på. Hvor religionen i det religiøse samfund med en vis ret kunne kaldes "opium for
folket" er det i det humanistiske samfund ikke længere muligt. I stedet er det "sex, der er
blevet opium for folket".

�JHW��WROHUDQFH�
Ved enhver form for misbrug oplever man en såkaldt øget tolerance. Den dosis heroin,
som skal til at gøre tilværelsen tålelig for en hærdet misbruger, er i stand til at dræbe en
halv snes utilvænnede personer. Det samme gælde misbruget af sex. Man kan flygte fra
sin egen og tilværelsens uendelige indholdsløshed og tomhed ved hjælp af sex; men der
skal stadig større doser til for at opnå den ønskede effekt. Derfor må der gives plads for
optrapning på grund af øget tolerance. Individets ret på det seksuelle områder bliver altså
overhovedet kun begrænset af ganske få regler om ikke at være brutalt voldelig overfor
andre. Men denne holdning til seksualitet er en tikkende bombe. Mere vil have mere. Den
bedøvende effekt som "soma" kan have på folkets masser, vil aftage efterhånden som der
udvikles en stigende tolerance. Derfor vil sex eskalere og optrappes via alle mulige former
for utugt og til vold og dæmoniske ritualer.

6H[�WLOIUHGVVWLOOHU�NXQ�HW�VNLQ�EHKRY
Men aldrig vil menneskets inderste og dybeste længsler efter enhed og fred kunne tilfreds-
stilles ad disse veje. Det seksuelle "behov" er først og fremmest et skin-behov. Det dækker
over en tilstand af isolation og fortabthed, som kun Gud kan frelse fra. Vi ser for os et stort
hav fyldt med skibbrudne mennesker, som i deres fortvivlelse klamrer sig til hinanden. Men
der er ingen virkelig hjælp i, at to druknende klamrer sig til hinanden. Snarere end at få
hjælp på denne måde fremskyndes deres drukning.

'HW�DXWRQRPH�LQGLYLG
Humanismen accepterer ingen anden gud end mennesket selv. Man ønsker derfor at gøre
mennesket selv til gud. Dette opnås ved at give individet ret til at realisere sig selv
maksimalt muligt på alle områder. Det er drømmen om den fuldstændige frihed. Desværre
har man ikke forstået, hvad virkelig frihed består i. Ud fra en primitiv betragtning, virker det
som frihed at følge sine lyster uden nogen som helst hindringer eller hæmninger. Men det
vil jo i virkeligheden sige, at man er slave af sine lyster. Hvis lysterne er den styrende kraft.
Sand frihed er "viljen til at gøre det rigtige".

 a HM6e
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Det autonome individ er en fejltagelse - en ulykkelig stakkel, som er sig selv nok - og det
er forfærdende ensomt. Mennesket er skabt til fællesskab og enhed. Vi vil her lige bringe
at par bemærkninger om det sjælelige menneskes "sjæle-videnskab", hvilket på græsk
kaldes SV\NRORJL�
3V\NRORJLHQV�2YHUGUHY
Når sjælelige mennesker med deres ufuldstændige indsigt i skaberværket begynder at
gøre sig tanker om, hvorfor vi mennesker handler som vi gør, går det rent galt.

Vi er skabt i den treenige Guds billede som Ånd, Sjæl og Legeme. Det er meningen at
disse tre "dele" i en integreret harmoni skal udgøre en uløselig enhed, som skal gøre os
til hele og sande mennesker.

)RUYLUULQJHQV�nQGHU
Gnostikerne og deres ligesindede antager, at vi er en sjæl, som skal frigøres fra kødet og
verdens besmittelse for at stige op som "rene ånder" befriede fra materiens syndige natur.
Vi er ikke heller ånder, som er faldet ned i materien gennem en eller anden form for synd,
som Mormonerne eller hinduisterne lærer. Ej heller
Er vi en ånd, som har en sjæl og bor i et legeme, som visse kristne vil lære os.

Det, der forvirrer begreberne er det, der sker ved syndefaldet. Ligesom vort legeme har
brug for ilt for at overleve, så har vor ånd brug for samfund med guds ånd for at overleve.
Synd anbringer en barriere mellem Guds Hellige Ånd og vor syndige ånd. Det har samme
virkning, som når man anbringer en plastikpose over hovedet, så vores krop ikke kan få
tilført ilt. Efter en kort kval indtræder bevidstløshed og kort herefter døden. Menneskets ånd
dør af mangel på kontakt med Guds ånd.
Det lumske er, at sjælen og legemet kan leve videre som om intet var hændt. Sjæl hedder
på græsk Psyche, og psykologien er læren om menneskets sjæl.

Men når man forsøger at forklare alt i menneskelivet udelukkende som et samspil mellem
sjæl og legeme, har man udeladt en meget vigtig faktor. Derfor kommer man ofte til de helt
forkerte resultater. Det afspejles i nedenstående citat:

Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab
for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens
målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke
af nogen;  for "hvem kender Herrens tanker og kan belære ham?" Men vi har Kristi tanker.
 Guds a

Det fortabte menneske, hvis ånd er død på grund af synden, har ganske enkelt ikke de
sanser, der skal til at se eller høre de åndelige ting. Når man derfor vil forsøge at få system
i sit verdensbillede, men udelader de væsentlige åndelige ting, så bliver resultatet
forfærdende. Desværre tillader pladsen ikke her, at vi fordyber os i de forskellige modeller

 a 1.Kor. 2 14-16
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for psykoanalyse og psykoterapi, men vi vil eksemplificere forholdene ved at nævne to af
de bedst kendte psykoanalytikere: Sigmund Freud og Carl Gustav Jung.

)UHXG
V�3V\NRDQDO\VH
Sigmund Freud a var et kendt eksempel på et menneske, der søgte at forklare sjælelivets
gåder ud fra de den synsvinkel og de erfaringer, han mente sig at gøre gennem sin
psykoanalyse af personer med afvigende sjæleliv og adfærd. Desværre var han selv
psykisk syg og forfalden til stofmisbrug, hvorfor hans resultater var meget tendentiøse og
undertiden mere et udtryk for hans egne frustrationer, end virkeligheden. Men som vi så
med elefant-tegningerne, er der altid en vis portion sandhed selv i de billeder, der
manglede en dimension.  Freud anskuede hel tilværelsen fra et perspektiv, som lå under
bæltestedet.  Han fortolkede derfor hele vor psykiske adfærd som hidrørende fra ubevidste
konflikter mellem driftsliv og moralregler.  Der er en del sandhed i sagen, men fordi han
manglede den 3. dimension, tegnede han alligevel et skævt billede af det sjæleliv, som
Gud havde til hensigt, at mennesket skulle have.

'HQ�IDOGQH�YHUGHQ�HU�LNNH�QRUPDO���PHQ�V\J�
Stort set består mange forskeres fejl i, at de betragter den faldne og syndige verden som
"normal".  Selv om man kan se megen logik i den fortabte verden, mangler der altid noget
helt væsentligt, hvis man ikke medinddrager det åndelige perspektiv.

(Q�Q\WWHO¡V�PRWRU
Hvis vi forestiller os en dygtig videnskabsmand, som finder en perfekt eksplosionsmotor
under sine udgravninger. Men alt brændstoffet er fordampet og selv har han aldrig set eller
hørt om benzin. Han kan givetvis analysere mange af de mekaniske processer i
krumtappe, plejlstænger, stempler, cylindre og ventiler; men uden benzin vil motoren være
ganske interessant at iagttage, men ganske uanvendelig til noget nyttigt formål. De skal
en ufatteligt dygtig videnskabsmand til at finde ud af, hvad en sådan motor kan bruges til,
hvis han ikke her set eksplosivt brændstof andre steder.

Noget lignende gør sig gældende med de mange dygtige mennesker, som forsøger at
finde meningen med menneskelivet uden at have adgang til den åndelige dimension. Der
kan blive tale om kvalificerede gæt, men uden kontakt med skaberen selv, vil det forblive
gætterier, uanset, hvor sikkert man mener sig at vide om gyldigheden af sine gætterier.

)UHXG�NRP�VRP�NDOGHW�WLO�WLGHQV�WDQNHJDQJ
Desværre passede Freuds psykoanalytiske teorier godt ind i tidsånden og i tidens gudløse
tankegang. Den vandt derfor et forfærdeligt terræn ligesom Darwin tanker omkring
evolution.

Freud fandt en vej ud af "synden", idet han foreskrev, at mennesker handlede "automatisk"
som resultater af de prægninger, de havde været udsat for i deres barndom og opvækst.

 a Østrigsk psykiater forsøgte ar relatere alting til sex 1813-1939
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Det var således ikke min, men samfundets og forældrenes skyld, hvis jeg fik sygelige
tendenser eller udførte perverse ting.

Denne tendens til at sende sorteper videre genkender vi jo helt tilbage fra syndefaldet.
Dette er det sjælelige menneskes "naturlige" eller spontane reaktion på en anklage for
uretfærdighed. Ved straks at ekspedere sorteper videre, kan det sjælelige menneske
opretholde sin selvretfærdighed - vores subjektive opfattelse af, at vi selv er "lige så gode"
som andre.

Denne opfattelse er videreført med stor iver af de humanistiske kræfter i samfundet,
således, at man er mere optaget af de forfærdelige barndomsforhold, som en
massemorder har været udsat for, end af at straffe ham for hans hensynsløse misbrug af
andre menneskers liv. Det er jo kun en naturlig følge af tanken om, at vi kun er produkter
af tidligere årsags-sammenhænge. Den humanistiske tankegang, som på sin vis er meget
mekanistisk og søger at forklare alting som automatiske årsags/virknings-relationer, og har
på en subtil måde afskaffet den frie vilje og det dermed forbundne ansvar.
Dette er dog kun en logisk følge af den filosofi, som udtrykkes i de humanistiske
manifester, nemlig at mennesket er det højeste mål i sig selv og ikke står til ansvar for
nogen højere. Man tror indædt på evolutionens altomfattende og mystiske kraft, idet denne
lidet underbyggede hypotese er blevet ophøjet og kanoniseret som ikke blot en teori, men
et dogme a.

(Q�PDQJOHQGH�GLPHQVLRQ
Der er næsten ingen ende på de forskellige psykologiske modeller, som mennesker har
forsøgt at opstille i et forgæves forsøg på at kortlægge, hvorfor mennesker handler som
de gør. Men uanset, hvor store anstrengelser man gør for at forudsige menneskers
adfærd, vil der altid ske noget uforudset.
Der mangler ganske enkelt en dimension - nemlig den åndelige. Hvis 5 forskellige tegnere
tegner en elefant fra hver sin vinkel, får man jo 5 forskellige billede af den samme elefant.
Hvilket af dem er det rigtige?
Svaret er, at ingen af dem er rigtige. De mangler jo alle fem den tredje dimension, som det
todimensionale papir jo kun kan afbilde symbolsk. Hvilket af dem er forkert? Ingen af dem
- måske er nogle af dem mere nøjagtige eller realistiske og har måske mere perspektivisk
dybde, men alle fem afbilder dog en elefant.

På samme måde vil enhver menneskeforståelse, som udelader den åndelige dimension
aldrig kunne afbilde hele sandheden (Elefanten); men hver af dem vil dog rumme nogle
rigtige detaljer og udelade andre. Hvis man kun vælger det billede, hvor elefanten ses
bagfra, kan det være vanskeligt at gøre sig en forestilling om, hvad der er mest
karakteristisk ved elefanten.  Således er alle psykologiske modeller bygget på nogle
realistiske iagttagelser, men samtlige mangler den åndelige dimension, og ingen af dem
kan derfor give et sandt billede af menneskets virkelige natur.

 a uimodsigelig læresætning
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3V\NRORJLVNH�VNROHU�RJ�PHWRGHU
Det vil føre for vidt at komme ind på alle de psykologiske metoder og modeller, som er og
har været på markedet. De kan være mere eller mindre opfindsomme og visse af dem
inkluderer endda den åndelige verden - men da det for de allerflestes vedkommende er
iagttagelser, som er foretaget af ugenfødte mennesker, bliver alle iagttagelser fra den
åndelige dimension farvet af de ånder, som meddeler deres viden til de sjælelige
modtagere.

-XQJ
Således har den schweiziske psykiater og psykolog Carl Gustav Jung a med udgangspunkt
i  Freuds psykoanalyse udformet sin egen psykologiske teori, som han kaldte analytisk
psykologi. I denne er forestillingen om en kollektiv underbevidsthed  én hovedhjørnesten
og opdelingen af de psykiske processer i introversion og ekstraversion en anden.
Han operer således et skridt nærmere sandheden, idet han opererer med visse "åndelige"
arketyper, som tænkes at udspringe fra menneskehedens kollektive underbevidsthed. Den
opfatter han på en måde som en "upersonlig" Gud, hvorfra også menneskers religiøse
følelser skulle have deres udspring.

Mange forskere har både før og efter disse leveret hver sit enøjede billede af menneskets
psykiske struktur; men fælles for de fleste af dem er, at de udelukkende beskæftiger sig
med det fortabte menneske ud fra et fortabt menneskes synspunkt. De er derfor hverken
i stand til at iagttage eller beskrive de åndelige forhold ved selvsyn, men må "stole" på de
meddelelser, de får af clairvoyante personer og ukontrollerbare åndelige vejledere.

(W�DIEDODQFHUHW�V\Q
Det faktum, at den største del af menneskehedens samlede viden om psykologi stammer
fra verdslige forskere, giver som sagt hele billedet en alvorlig slagside. På den anden side,
må vi konstatere, at der er visse karakteristiske mønstre i den måde, som de fortabte sjæle
fungerer på. Man kan altså ud fra et statistisk materiale kortlægge visse generelle psykiske
reaktionsmønstre, som kan hjælpe os til øget forståelse af menneskets psyke. Erkendelse
af sådanne mønstre kan lede en dygtig psykolog eller psykiater på sporet af eventuelle
traumer. Også for en kristen rådgiver er det en klar fordel at have en god portion
menneskelige erfaring og en vis psykologisk viden. Det vigtigste i kristen hjælp, som man
fra gammel tid kalder VM OHVRUJ�E, er dog den omsorg og indlevelse, som udspringer af
Guds barmhjertighed.

 a 1875-1961
 b af at drage omsorg, sørge for sjælen
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'HQ�DQGHQ�JU¡IW
Visse dele af kristenheden har en stærk tro på Gud og Hans Kraft. Desværre vandrer troen
ofte hånd i hånd med overtroen, som er en tro på djævelens, skæbnens og tilfældets magt.
Det får mange til at gøre korsets tegn og mumle en besværgelse bare de hører tale om
psykologi eller psykiatri. Det er givet, at de fleste psykologer og psykiatere mangler den
fornødne åndelige indsigt - men det hindrer dem ikke i at have en vis praktisk viden om de
fortabte sjæles problemer. Dette sætter dem undertiden i stand til at anvise veje ud af den
værste nød. Selv om der er en alt for stor tendens til blot at lægge en medicinsk dæmper
på klienternes tankeprocesser, er der intet "ubibelsk" i at man for en kortere periode søger
at stabilisere den syges tankegang og lette stresset, så en helbredelse lettere kan ske. Der
er desuden ganske enkelte sindstilstande, som kan skyldes rent kemiske mangler i
hjernen, og sådanne kan undertiden lindres eller afhjælpes med medicin.

3V\NLVNH�SUREOHPHU�PHG�I\VLVN�nUVDJ
Der er et gammelt ordsprog, som siger "En sund sjæl i et sundt legeme!"  Der er faktisk en
hel del af de sjælelige sygdomme, som om de ikke direkte skyldes fysisk usundhed, i hvert
fald forstærkes og forværres af et "usundt" legeme. Depressioner opstår eller forstærkes
nemlig bevisligt, hvis man til stadighed lider af søvnunderskud, vitaminmangel, manglende
motion og lignende. Så usundheden kan forplante sig fra krop til sjæl.  Den modsatte
påvirkning er måske endnu mere almindelig.
Selv den enøjede videnskab har fundet ud af, at en meget stor del af vore fysiske
sygdomme skyldes sjælelige konflikter. Vi som er født på ny kan gå et niveau dybere og
sige: Ens sund ånd i en sund sjæl i et sundt legeme.
Vi må huske at alle tre dele hænger uløseligt sammen, og et angreb på et af områderne
vil uvægerligt påvirke de øvrige.

.ULVWHQ�3V\NRORJL
Da sund psykologi er en (om end lidt vel uhåndgribelig) form for videnskab, er der
umiddelbart ingen konflikt mellem psykologi og kristendom. Man må dog sige, at denne
videnskab har visse vanskeligheder ved at leve op til de eksakte videnskabers krav om
gennemførelse af kontrolforsøg. Da mennesker er i stand til at lære af deres erfaringer,
kan man umuligt udføre det samme eksperiment to gange, idet den første erfaring vil have
ændret personen, så man ikke længere har med den samme person at gøre. Dertil
kommer, at vi mennesker på trods af mange fælles træk er så forskellige i kraft af vore
enestående gener og de ting, vi hver især har gennemlevet, at det er praktisk taget umuligt
at gentage et eksperiment, hvis genstand er et levende og tænkende menneske.

/LJ�L�ODVWHQ
Desværre har lægevidenskaben mange lig i lasten, når det gælder studiet af mennesket
og dets sygdomme - og det i bogstavelig forstand. Den moderne europæiske medicin har
nemlig indhøstet en stor del af sine erfaringer fra dissektion af lig. Disse har den fordel, at
de i høj grad ligner hinanden, idet personligheden og dens karakteristika er forsvundet
sammen med patientens sjæl. De vil helle ikke væsentligt ændres af de eksperimenter,
man måtte ønske at udføre med dem. Dette har givet den vestlige medicin en over-
vældende apparat-holdning eller hardware synsvinkel. Denne tænkemåde smitter i høj
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grad af på de psykiatriske modeller, idet den autoriserede lægevidenskab har taget patent
ikke bare på kød-snedkeri og medicinering, men også på behandling af syge sjæle. En
psykiater skal derfor først være uddannet læge - med det verdensbillede og den
menneske-opfattelse, som næsten uvægerligt kommer heraf.

6M OHVRUJ�NRQWUD�SV\NRWHUDSL���+YDG�HU�IRUVNHOOHQ"
Vi kan vel kort beskrive den således, at i sand sjælesorg, tages der højde både for den
søgendes sjæl og ånd. Disse to drages der omsorg for, for ikke at tale om legemet, som
også tilgodeses i sand sjælesorg. Psykoterapien som løsrevet fænomen søger kun at
lappe på den defekte psyke - med mindre den udføres af en terapeut, som er født på ny.
Men i så fald er det jo faktisk snarere sjælesorg, der er tale om.

6M OHOLJH�PRGHOOHU
Der er mange forskellige teorier og modeller, som har været forsøgt anvendt for at beskrive
og forstå sjælelivet. De spænder lige fra total fornægtelse af en sjæl til meget indviklede
og metafysiske modeller. Desværre er der en del af de "skoler", der findes henter deres
viden fra åndeverdenen, så man kan nemt blive skæv i sin opfattelse, hvis man ukritisk
godtager disse modeller. Konflikten mellem sand sjælesorg og utidig vold mod psyken
opstår primært der, hvor det egentlige problem er åndeligt.

Ofte forsøger sjælelige psykologer og psykiatere at behandle og "helbrede" symptomerne
på det rent sjælelige plan. Da mange psykiske problemer dybest set har  deres årsag i den
åndelige verden, er det indlysende, at sådanne problemer ikke kan helbredes ad psykisk
vej. Der kan her højst blive tale om en lindrende  symptom-behandling. Dermed ikke være
sagt, at behandlingen derfor nødvendigvis er nytteløs. Gud har indbygget en mængde
selvreparerende funktioner i os. Det hænder ikke sjældent, at indre sår heler op, når de får
ro til det.  Så længe den psykiske spænding bliver ved med at påvirke den åndelige
tilstand, svarer det til, at man hele tiden piller i et sår, så det ikke kan læges. Hvis såret blot
får ro, vil det med mindre det er inficeret, hele op af sig selv. Der er dog situationer, hvor
"professionelle" ikke-kristne terapeuter kan gøre mere skade end gavn:

3V\NLDWULVN�VNDGHYROGHQGH�YLUNVRPKHG
Det gælder for eksempel når et menneske er plaget af skyld over synd. En sjælelig
psykolog har ingen mulighed for at fjerne den virkelige årsag - det kan intet andet end
Guds tilgivelse - og han kan derfor kun give en eller anden form for symptom-behandling
i sjælen. Den kan bestå i enten at "omprogrammere" patienten, forsøge at dulme smerten
med medikamenter eller forsøge at "amputere" eller "brændemærke" patientens
samvittighed.

'HQ�XVXQGH�V\QGVIRUQ JWHQGH�SV\NRORJL�
Der, hvor den humanistiske psykologi har gjort mest fortræd er ved dens negative
påvirkning af børneopdragelsen og ved den "fornægtelse" af syndens og skyldens realitet.
Mange mennesker oplever en naturlig følelse af synd, skyld og urenhed. En del af disse
følelser er urealistiske og sygelige, mens andre er en helt normal følge af, at personen har
syndet.
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2PSURJUDPPHULQJ�HOOHU�KMHUQHYDVN
Den humanistiske psykolog siger nu: Du har slet ikke syndet, eftersom der ikke er nogen
gud, er der heller ikke nogle absolutte retningslinier for, hvad der er synd og ikke synd.  Det
er samfundet eller dig selv, der har formuleret disse regler for rigtig og forkert adfærd. Du
skal nu blot vælge enten at omdefinere disse regler eller give nogle andre skylden for dine
handlinger, så forsvinder din synd som ved et trylleslag.
Hvis taskenspillertricket lykkes, vil der opnås en øjeblikkelig bedring i sindstilstanden.
Gennem psykoterapi, kan man som regel omprogrammere dele af den lidendes tanker.
Det kan lindre eller det kan lægge et låg over det egentlige grundlæggende problem. I
sidstnævnte tilfælde er det en stor bjørnetjeneste, man gør patienten, idet motivationen til
at opnå sand tilgivelse herved mindskes. Men, da vi er skabt i guds billede med en
indbygget idé om retfærdighed, kan vi ikke få tanken om synd til bare at forsvinde ud i den
blå luft. Det eneste, er sker, er, at syndsbevidstheden fortrænges yderligere til stor skade
for patienten.

$QGUH�ELYLUNQLQJHU
Mange gange er de verdslige psykologer samtidigt inde i en eller anden alternativ åndelig
sfære, således at de (om end i de bedste hensigter) (for)fører klienten ind i det
verdensbillede, som deres åndelige ståsted bygger på. De fleste kulter og totalitære
systemer anvender forskellige former for psykologiske programmeringsmetoder af denne
art. De beskrives da oftest som hjernevask.

0HGLFLQ
Medicin-løsningen er den mindst skadelige. Selv om visse skader kan være permanente,
forsvinder de værste følger normalt, nogen tid efter, at medicineringen er ophørt.
Undertiden kan en medicinsk behandling endog direkte anbefales for en kortere periode,
men den bør ikke fortsætte over flere uger - med mindre der er tale om en ustabilitet, som
bevisligt har rent fysiologisk årsag. Behandling med hallucinogener som LSD og lignende
kan dog give permanente psykiske skader.

$PSXWDWLRQ
Amputation eller brændemærkning kan gøre ubodelig skade, specielt, hvis den er direkte
fysisk i form af lobotomi eller elektro-chok. Begge metoder består i at fremkalde fysisk
uoprettelige skader i hjernens hardware. Den første ved et kirurgisk indgreb i hjernen, dan
anden ved at ødelægge hjernevævet med en stærk elektrisk strøm. Ingen af metoderne
ændrer noget på den åndelige nødsituation, men gør det næsten eller helt umuligt at løse
det underliggende problem. Men over-naturligvis skal vi ikke ganske opgive håbet, selv om
sådanne midler har været taget i anvendelse. Ganske vist er en helbredelse af et
amputeret lem ikke noget, der kan klares af vor indbyggede evne til at læge os selv; men
miraklernes Gud lever og er i stand til at hjælpe i en hvilken som helst situation.

Med denne ret kortfattede behandling af individet og psykologien, må vi desværre lade os
nøje i første omgang. Vi vil nu gå over til at betragte det utopiske paradis, som
humanisterne drømmer om, at mennesket skulle kunne oprette i egen kraft.
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.DSLWHO��
'HPRNUDWLVN�6DPIXQG
'HQ�XWRSLVNH�GU¡P
I modsætning til det eneste mulige retfærdige samfund - nemlig det teokratiske a - opstiller
humanisterne deres utopiske lykke-model: det demokratiske b paradis. Drømmen bygger
på en fejlagtig antagelse om, at det autonome menneske er udstyret med en eller anden
form for ufejlbarlig evne til at skelne mellem godt og ondt. Denne ubegrundede tro var den
samme, som fristede de første mennesker til at tro, at de i sig selv kunne blive som Gud
til at skelne ondt og godt. Den er identisk med troen på evolutionens upersonlige iboende
"gode" kraft, som langsomt men sikkert tvinger spiralen opad.

'HW�PLQGVWH�DI�HQ�U NNH�RQGHU
Vi kan vel gå så vidt som til at indrømme at et maksimalt og sundt folkestyre er et af de
mindste af det store udvalg af onder, som en fortabt verden kan byde på. Denne medalje
har dog en meget stor bagside.

)OHUWDOOHW�KDU�DOWLG�WDJHW�IHMO�
Når vi ser tilbage på historien, kan vi konstatere, at flertallet næsten uvægerligt har taget
fejl. Alle fremskridt af videnskabelig art er sket gennem enkelte begavede personer, som
"talte Roma midt imod". Som havde talent og mod til at tænke og tale anderledes end
flertallet hidtil havde gjort. Uden disse afvigere og nytænkere havde vores civilisation ikke
været så fremskreden - i hvert fald teknisk set. Vi kan så siden diskutere, om de
menneskelige værdier har vundet så meget ved det.
Hvis "demokratiet" havde være effektivt, ville sådanne nye tanker aldrig have vundet
indpas. Men lad os se på nogle af de tanker, som humanisterne gør sig om demokratiets
lyksaligheder:

���)RU�DW�IUHPPH�IULKHGHQ�RJ�Y UGLJKHGHQ�Pn�GHQ�HQNHOWH�RSOHYH�GHQ�IXOGH�U NNHYLGGH
DI�ERUJHUUHWWLJKHGHU�L�DOOH�VDPIXQG��'HWWH�LQGHE UHU�WDOHIULKHG�RJ�SUHVVH�IULKHG��SROLWLVNGHPRNUDWL�� ORYI VWHW� UHW� WLO� DW� RSSRQHUH�PRG� UHJHULQJHQV� SROLWLN�� UHWI UGLJH� GRPVWROH�UHOLJLRQVIULKHG��IRUHQLQJVIULKHG�VDPW�NXQVWQHULVN��YLGHQVNDEHOLJ�RJ�NXOWXUHO�IULKHG��F
Dette ideal kan vi jo næsten tilslutte os som kristne - men da humanisterne opfatter os som
tilhængere af et despotisk og undertrykkende system, vil det undre dem såre, at vi ikke er
modstandere af disse tanker. Dog må vi sige, at der mangler en balance, idet der kun tales
om rettigheder, som ikke er afvejet af en rimelig mængde af pligter og ansvar.

 a gud-styrede
 b folke-styrede
 c HM7a
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(Q�Y UGLJ�G¡G
'HW�LQGHE UHU�RJVn�DQHUNHQGHOVHQ�DI�LQGLYLGHWV�UHW�WLO�DW�G¡�PHG�Y UGLJKHG�����D
Hvad angår individets ret til at dø med værdighed, kan vi kun erklære os helt enige med
humanisterne. Uden at gå nærmere ind på, hvad en "værdig" død består i, kan vi samtykke
i at den idealistiske og mekaniske forlængelse af livet, som undertiden finder sted på
hospitalerne, er uønsket.  Den forlænger ofte pinen unødvendigt og fjerner al værdighed
fra døende mennesker. I det hele taget mangler både verden som helhed og uhyggeligt
mange kristne at forsone sig med døden. Når vi ved, at Gud måler vort liv i håndsbredder,
behøver vi ikke at have en fortrængende og afværgende holdning overfor døden. Den
betyder jo ganske vist enden på vor nuværende tilværelse, men samtidig er det jo
indledningen på en tilværelse i evig glæde og fred.
Alt for ofte er menneskers død omgivet af en krampagtig og fuldstændig urimelig kamp for
at bevare livet. Mange uhelbredeligt syge bliver til deres sidste sekund udsat for en masse
pinefulde og unyttige forsøg på at forlænge livet.

'¡GHQ�VRP�XIRUVRQOLJ�IMHQGH
Det værste ved vort sundhedsvæsens mekaniske idealisme er næsten, at mennesker
berøves en værdig død, samtidig med at deres efterladte berøves en værdig afsked med
dem. Det mest ulykkelige er, når man på hospitalet har indlagt en terminal patient, hvis pro-
gnose er ganske håbløs. Familien er så småt ved at indstille sig på, at der er situationer,
hvor vi ikke kan få vores vilje. Men nu dukker en idealistisk læge op, som ikke kan klare
familiens og den døendes sorg. Måske reagerer han på patientens eller pårørendes klage
over, at der ikke gøres mere. I hvert fald opstiller han et nyt forfængeligt håb, ved at foreslå
en ny behandling.

5HWI UGLJJ¡UHOVH�DI�IRUPnOVO¡V�OLYVIRUO QJHOVH
Dens eneste retfærdiggørelse er de erfaringer til mulig hjælp for andre syge, man måtte
kunne få ved at eksperimentere med den patient, som er dødsdømt. Det er den samme
pragmatiske holdning, som gav dr. Mengele og andre nazi-læger samvittighed til at
foretage umenneskelige eksperimenter med udryddelseslejrenes ofre. Når de alligevel
skulle jo dø, kunne man vel lige så gerne anvende dem til at indhøste viden om, hvor
meget et menneske kan tåle?
Men denne idealistiske holdning, som indebærer øgede lidelser for patienten og øver vold
mod den begyndende hvile, som opstår, når man endelige forsoner sig med de faktiske
forhold - uagtet at disse slet ikke er efter ens eget hoved.

 a HM7b
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+YDG�HU�HQ�Y UGLJ�G¡G"
I erkendelse af, at vort fysiske liv ikke er evigt, bør enhver af os være i stand til at forlade
denne tilværelse med værdighed. Forudsætningerne for dette er, at vi har forsonet os både
med livet, som Gud har skabt det, og døden som en uundgåelig følge af synden. I fast tillid
til Guds nåde og evige barmhjertighed både mod levende og døde er det muligt at forlade
dette jordeliv på en fredfyldt og værdig måde. Den, hvis hele eksistens er baseret på denne
verdens ting har to alternativer: enten er han mæt af dage og træt af verdens lyst og larm
og pine og er derfor rimeligt ligeglad med livet - eller han føler sig snydt og frygter for den
fortabelse, som følger efter døden - hvad enten denne fører til en tilstand af ansvarsløs
intethed eller man risikerer at blive draget til ansvar for sine gerninger. Men en af de
nødvendigste ting et menneske kan ønske sig her i livet, er en salig død. Alle andre ønsker
kan vise sig at være unyttige, men døden kan ingen hverken rige eller fattige, unge eller
gamle, syge eller raske komme uden om. Men at gøre sig selv til Herre over eget eller
andres liv og død er en alt for vanskelig opgave for et ufuldstændigt menneske med en så
begrænset indsigt at påtage sig.

(XWDQDVL�RJ�VHOYPRUG
'HW�LQGHE UHU�RJVn����HXWDQDVL�RJ�UHWWHQ�WLO�VHOYPRUG��D
Rette til at slå sig selv og andre mennesker ihjel! Hvor stammer denne rettighed mon fra?
Mon ikke fra den, der er kommet for at dræbe og ødelægge? Meget har vi som mennesker
fået betroet af Gud i vor forvaltergerning i denne verden. Vi skal have omsorgen for hele
skaberværket og vi har ret til at høste og fælde planter og træer og slagte og spise dyr.
Men retten til at bestemme over liv og død har Gud ikke givet fra sig. De, som mener sig
i stand til at administrere den "gave" har ikke fået den af Gud.

*XG�DOHQH�HU�+HUUH�RYHU�OLY�RJ�G¡G�
Gud skabte mennesket med påbud om at opfylde jorden og gøre sig til herre over den -
men hverken  med påbud om eller tilladelse til at gøre sig til herre over liv og død hos
andre mennesker. Hvis mennesket virkelig var det mest suveræne væsen i universet, ville
det jo være rimeligt at  vi selv skulle herske over liv og død. Men det er vi ikke!  Gud er den,
som suverænt udmåler vor livslængde. Derfor skal mennesker med så lidt indsigt, som vi
har i den store sammenhæng, ikke blande sig utidigt i. hvor langt et menneskeliv "bør"
være. Det gælder  både eutanasi b og selvmord. Begge tilfælde er primært udtryk for
menneskets egenrådighed og manglende ydmyghed, selv om vi også må gøre os klart, at
det er et fortabt og desperat menneskes råb om hjælp eller protest-aktion.
I visse lande, specielt i Holland er en naturlig død ved at være en saga blot. Der har man
i praksis indført eutanasi, hvilket betyder at lægerne har ret (eller pligt?) til at ombringe de
patienter, som ikke skønnes rentable.
Men uden tvivl drømmer humanisterne om et jordisk Paradis, hvor fysiske og psykiske
sygdomme vil være praktisk taget udryddet. Videnskabens fremskridt vil kunne afhjælpe
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disse ting, mener man. Men både sygdom, angst og død er nødvendige onder i verden -
fordi den ligger i det onde.

+YDG�VNDO�YL�PHG�PDUHULGW�RJ�V\JGRPPH"
Vi kan læse i bibelen, at sygdomme er et af Guds midler til at få mennesker i tale. Det
kommer for eksempel til udtryk da Jesus i skikkelse af Elihu taler til Job i Kap 33.13- af
Jobs bog:-HJ�VYDUHU�GLJ��'X�KDU�LNNH�UHW��IRU�*XG�HU�VW¡UUH�HQG�PHQQHVNHU��+YRUIRU�YLO�GX�I¡UH�VDJPRG�KDP��QnU�LQJHQ�NDQ�JHQGULYH�KDQV�RUG"�)RU�*XG�WDOHU�Sn�pQ�PnGH��RJ�Sn�WR��PHQ�PDQRSGDJHU�GHW�LNNH�
,�HQ�GU¡P��L�HW�QDWWHV\Q��QnU�PHQQHVNHU�HU�IDOGHW�L�G\E�V¡YQ��QnU�GH�OLJJHU�RJ�VRYHU��GDWDOHU�KDQ�WLO�GHP��DGYDUHU�RJ�VNU PPHU�GHP�IRU�DW�In�GHP�WLO�DW�DIVWn�IUD�GHUHV�JHUQLQJHU�KDQ�WLOLQWHWJ¡U�PDQGHQV�KRYPRG��+DQ�VNnQHU�GHP�IRU�DW�Jn�L�JUDYHQ��IRU�DW�NU\GVH�G¡GHQVIORG�
(OOHU�HW�PHQQHVNH�VWUDIIHV�PHG�VPHUWHU�Sn�VLW�OHMH��HQ�XRSK¡UOLJ�VWULG�L�DOOH�NQRJOHU��+DQI¡OHU�OHGH�YHG�PDG��VHOY�VLQH�OLYUHWWHU�Y PPHV�KDQ�YHG��KDQV�N¡G�W UHV�ERUW��Vn�PDQ�LNNHO QJHUH�NDQ�VH�GHW��KDQV�NQRJOHU��VRP� LNNH�NXQQH�VHV� I¡U�� OLJJHU�EORWWHW��+DQ�JnU�SnJUDYHQV�UDQG��KDQ�Q UPHU�VLJ�GH�G¡GH�
+YLV�GD�HQ�HQJHO�JnU�YHG�KDQV�VLGH��HQ�WDOVPDQG��pQ�XG�DI�WXVLQG��VRP�IRUN\QGHU�PHQQH�VNHW��KYDG�UHW�HU��RJ�VRP�IRUEDUPHU�VLJ�RYHU�KDP�RJ�VLJHU���)UL�KDP�IUD�DW�Jn�L�JUDYHQ��MHJKDU�VNDIIHW�O¡VHSHQJH���GD�EOLYHU�KDQV�NURS�IULVNHUH�HQG�L�XQJGRPPHQ��KDQ�EOLYHU�VRP�XQJLJHQ��+DQ�EHGHU�WLO�*XG��RJ�*XG�YLVHU�KDP�JRGKHG��KDQ�VHU�*XGV�DQVLJW�PHG�MXEHO��IRUGL*XG� JHQJLYHU�PHQQHVNHW� GHWV� UHWI UGLJKHG��+DQ� V\QJHU� GHW� XG� IRU�PHQQHVNHU�� �-HJV\QGHGH�RJ�JMRUGH��KYDG�GHU�YDU�XUHW��PHQ�*XG�JHQJ OGWH�GHW�LNNH��+DQ�IULWRJ�PLJ�IUD�DWJn�L�JUDYHQ��MHJ�OHYHU�RJ�VHU�O\VHW��6H��DOW�GHW�J¡U�*XG�PRG�PDQGHQ��EnGH�WR�RJ�WUH�JDQJH��KDQ�I¡UHU�KDP�WLOEDJH�IUD�JUDYHQ�Vn�KDQ�VHU�OLYHWV�O\V��/\W�-RE��K¡U�Sn�PLJ��9 U�VWLOOH��Vn�MHJ�NDQ�WDOH��+DU�GX�QRJHW�DW�VLJH�Vn�VYDU�PLJ��7DO��MHJ�JLYHU�GLJ�JHUQH�UHW��0HQ�KDU�GX�GHW�LNNH��Vn�K¡U�Sn�PLJ��Y U�VWLOOH��VnVNDO�MHJ�O UH�GLJ�YLVGRP��D
*XGV�S GDJRJLVNH�KM OSHPLGOHU
Heraf kan vi se, at mareridt og sygdomme ikke skal betragtes som straffe, men som
pædagogiske hjælpemidler. Det er nogle af de metoder, som Gud benytter til at advare og
formane os mennesker. Bland andet for at udrydder hovmod, som er en åndelig sygdom
med dødelig udgang. Den pine, vi eventuelt kommer til at gennemgå i en sygdom og
lidelse er for intet at regne i forhold til den herlighed, der skal åbenbares på os.
Hvem skal i givet fald afgøre, hvem der er "dårlige" liv, som skal ekspederes snarest muligt
- og hvilke kriterier kan der overhovedet opstilles for det. Hitler mente, at åndssvage,
vanskabte og kronisk syge var bedre tjent med ikke at leve - eller i hvert fald at samfundet
var bedre tjent med, at de ikke levede. Men hverken vi selv eller andre er faktisk i stand til
at afgøre, hvorvidt livet er værd at leve. Der er vel næppe nogen af de mennesker, som
lever i lykke, fred og harmoni i dag, som ikke i kortere eller længere perioder har ønsket
sig, at de ikke behøvede at vågne næste dag? Mange har ønsket sig døden, men er nu
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jublende glade for, at deres ønske ikke blev opfyldt. Hvem ved, om ikke dem, som blev
udsat for eutanasi eller gennemførte selvmord, ville være kommet til samme konklusion,
hvis de havde fået lov til at leve noget længere?

$QJVWHQ�VRP�GULYNUDIW�RJ�PRWLYDWLRQ
Mange gange er angsten og usikkerheden så stor hos os mennesker, at vi er parate til at
regne døden for bedre end livet. Men det er ikke, hvad man forstår ved en salig død. Det
er ganske legalt at længes efter døden og det har mange af de hellige gjort både tidligt og
silde i deres liv, men derfra og til at tage sagen i egen hånd er der meget langt. Gud frister
og prøver ingen mennesker over evne. Derfor så spørg hellere: "Gud, hvad ønsker du, at
jeg skal lære af denne håbløse og elendige situation?"
Vi må ikke glemme, at lidelser er en vigtig del af vor opdragelse:)RU�QnU�*XG��IRU�KYLV�VN\OG�DOOH�WLQJ�RJ�YHG�KYHP�DOOH�WLQJ�HU�WLO��YLOOH�I¡UH�PDQJH�V¡QQHU�WLO
KHUOLJKHG��PnWWH�KDQ�I¡UH�EDQHEU\GHUHQ�IRU�GHUHV�IUHOVH�WLO�PnOHW�JHQQHP�OLGHOVHU�D
9L�Pn�KDYH�PDJW�RYHU�WLQJHQH�
De fleste mennesker lever livet igennem på en særdeles urealistisk forestilling om, at de
har magt over tingene. Når de så af sygdom eller anden force majeure tvinges ud i en
situation, hvor de må erkende, at her kan de ikke bestemme, kan de ofte gribes af en
desperat angst over at deres illusoriske magt er forsvundet. Hvis de så tager sagen i egne
hænder, kan de foregøgle sig selv, at de stadig "har magt" over tingene og at det er dem
selv "der bestemmer".
Ligeledes kan det være svært at se et kært familiemedlem lide gennem længere tid, uden
rigtigt at kunne gøre noget. Det kan være svært at skelne mellem medlidenheden med den
syge og selvmedlidenheden over, at man må bruge så megen tid og mange kræfter på no-
get, som virker håbløst. Magtesløsheden kan være umulig at bære, hvorfor man gribes af
en stærk tran til at "gøre noget". Denne aktivitetstrang kan udløse initiativet til at ombringe
den syge. Så har man da i hvert fald gjort "Noget"  - selv om dette noget er forkert!
Den anden grøft, som består i med alle til rådighed stående midler at forlænge livet ud over
dets naturlige grænse, her vi allerede drøftet - og den er lige så forkert.
Hvor er det dog langt bedre at bie på Gud og give ham lov til at give os en salig død! Vi
skal velsigne og styrke livet - ikke forbande og tage livet. Men der er ikke noget forkert i at
bede Gud om at vise sin nåde i form af en salig og snarlig død til en person, som er mæt
af dage eller forpint af en terminal sygdom. Ej heller i at bede om, at denne nåde består
i en afkortelse af lidelserne. Man skal dog aldrig undlade først at bede Gud om at gribe ind
med helbredelse og oprejsning, samt om at den døende må få nåde til at kende det evige
liv allerede inden sin bortgang.

.U QNHOVH�DI�SULYDWOLYHW
9L�HU�PRGVWDQGHUH�DI�GHQ�VWLJHQGH�NU QNHOVH�DI�SULYDWOLYHW��XDQVHW�PHG�KYLONH�PLGOHU��LEnGH�WRWDOLW UH�RJ�GHPRNUDWLVNH�VDPIXQG��9L�¡QVNHU�DW�VLNUH��XGYLGH�RJ�JHQQHPI¡UH�GH
SULQFLSSHU�IRU�PHQQHVNHOLJH�IULKHG��VRP�KDU�XGYLNOHW�VLJ�IUD�0DJQD�&DUWD�WLO�0HQQHVNH�
UHWWLJKHGV�HUNO ULQJHQ�RJ�GHQ�8QLYHUVHOOH�0HQQHVNH�UHWWLJKHGV�HUNO ULQJ� b
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6WDWHQ�VRP�*XG
Vi har mange historiske erfaringer for, at hvor staten indtager Guds plads, vil den også
søge at indtage Guds privilegier. Da Gud er allestedsnærværende, må staten også være
allestedsnærværende. Det giver arbejde til en hær af stikkere og angivere, som vi kender
det alt for godt fra de fleste totalitære stater. Det giver en mængde spionage og arbejde
for industrien for elektronisk overvågningsudstyr.
Den almægtige stat erstatter den almægtige Gud.
Herren din Læge erstattes af statens sundhedsvæsen.
Herren din forsyner erstattes af bistands- og velfærds-samfundet. Og så fremdeles... 
Statens mange velvillige og hjælpsomme ansigter skjuler ganske udsynet til Gud. Hvem
har brug for Gud, når staten giver os, hvad vi har brug for?

'HOWDJHUGHPRNUDWL
Det ottende punkt i manifestet er en ganske smuk tanke som vi også helt kan tilslutte os,
idet den giver adgang til fri foreningsdannelse og med mange andre gode fordele:
��� 9L� HU� WLOK QJHUH� DI� HW� nEHQW� RJ� GHPRNUDWLVN� VDPIXQG�� 9L� Pn� XGEUHGH� GHOWDJHU�
GHPRNUDWLHW�L�GHQ�VDQGH�IRUP�WLO�¡NRQRPLHQ��VNROHQ��IDPLOLHQ��DUEHMGVSODGVHQ�RJ�IULYLOOLJHIRUHQLQJHU��'HU�Pn�VNH�HQ�GHFHQWUDOLVHULQJ�DI�EHVOXWQLQJVSURFHVVHUQH��Vn�GH�RPIDWWHU�HQXGEUHGW�GHOWDJHOVH�DI�IRON�Sn�DOOH�QLYHDXHU���VRFLDO��SROLWLVN�RJ�¡NRQRPLVN��(QKYHU�E¡U�KDYHLQGIO\GHOVH�Sn�XGYLNOLQJHQ�DI�GH�Y UGLHU�RJ�PnO��VRP�DIJ¡U�GHUHV�OLY��,QVWLWXWLRQHU�E¡U�Y UH�DQVYDUOLJH�RYHUIRU� XGWU\NWH�¡QVNHU� RJ� EHKRY��%HWLQJHOVHUQH� IRU� DUEHMGH�� XGGDQQHOVH�DQGDJW� RJ� OHJ�E¡U�PHQQHVNHOLJJ¡UHV�� )UHPPHGJ¡UHQGH� NU IWHU� E¡U�PRGLILFHUHV� HOOHUXGVOHWWHV�RJ�EXUHDXNUDWLVNH�VWUXNWXUHU�E¡U�KROGHV�Sn�HW�PLQLPXP��0HQQHVNHU�HU�YLJWLJHUHHQG�'H�7L�%XG��UHJOHU��IRUVNULIWHU�RJ�UHJXODWLYHU��D�
Der er ingen tvivl om, at de fleste af disse idealer vil være bedre også for genfødte kristne,
idet medindflydelsen kunne medvirke til større bevidsthed alle vegne. Det er absolut Guds
hensigt, at vi skal have medindflydelse, idet Han har gjort os til med-skabere og med-
regenter med Ham. Det er rationalisternes vildfarelse, at ting forsvinder, hvis man ikke tror
på dem. De mener, at man ved at fornægte åndeverdenen samtidigt får den til at forsvinde
som dug for solen. Desværre er åndeverdenen ikke af samme opfattelse.
Der er to slags nyttige mennesker for de faldne ånder:
de, der tror blindt på dem og anstrenger sig for at komme i kontakt med dem og
de, der ikke tror på dem og derfor giver dem en fantastisk rar arbejdsro.
Det er svært at sige, hvilken af de to grupper af "medarbejdere", der er mest nyttige for
Satan og hans dæmoner. Den forholdsvis lille gruppe, som bevidst arbejder på at udnytte
deres kontakt til den dæmoniske verden, kan selvfølgelig medvirke aktivt til udbredelsen
af Satans herredømme på jorden. Men på den anden side er de også bevidste om hans
tilstedeværelse og aktivitet. Undertiden slipper de fra ham og bliver da meget besværlige.
De, som blot lukker øjnene overfor de dæmoniske aktiviteter, kan stille og roligt trækkes
efter næsen, så det følger med i flok mod fortabelsens gab. De fremmedgørende kræfter,
som virker ind fra åndeverdenen kan jo ikke modvirkes, så længe man benægter deres
eksistens.
7R�PLVIRUVWnHOVHU�RPNULQJ�ORYHQ�RJ�QnGHQ
 a HM8
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Gud selv gør både i sit eget ord og i Jesu ord klart, at barmhjertighed og hensynet til
mennesker vejer tungere end loven. Alt for ofte både i det religiøse liv og i det offentlige
bliver mennesker ubarmhjertigt og hensynsløst trampet under fode under henvisning til
gældende regler, forskrifter og regulativer. Da De Ti Bud imidlertid er udtalt først og
fremmest for at beskytte og bevare mennesker, kan overholdelsen af dem meget
vanskeligt blive valget mellem hensynet til mennesker og hensynet til dem. Bibelen er ikke
særligt rundhåndet med regler og påbud - i det mindste ikke under den nye pagt. Men de
få regler, der findes, og som man gør klogt i at rette sig efter, er alle sat for at beskytte
mennesket, ikke for at kue eller undertvinge det.

$GVNLOOHOVH�DI�.LUNH�RJ�6WDW
�� (Q�DGVNLOOHOVH�PHOOHP�NLUNH�RJ�VWDW�RJ�HQ�DGVNLOOHOVH�PHOOHP�LGHRORJL�RJ�VWDW�HU
E\GHQGH� Q¡GYHQGLJ�� 6WDWHQ� E¡U� RSPXQWUH� WLO� GHQ� VW¡UVW�PXOLJH� IULKHG� IRU� IRUVNHOOLJHPRUDOVNH��SROLWLVNH��UHOLJL¡VH�RJ�VRFLDOH�Y UGLHU� L�VDPIXQGHW��'HQ�E¡U� LNNH�EHJXQVWLJHQRJHQ�V UOLJH�UHOLJL¡VH�JUXSSHU�JHQQHP�DQYHQGHOVH�DI�RIIHQWOLJH�PLGOHU��HM�KHOOHU�YLH�VLJWLO� HQ� HQNHOW� LGHRORJL� RJ� GHUYHG� NRPPH� WLO� DW� YLUNH� VRP� UHGVNDE� IRU� SURSDJDQGD� HOOHUXQGHUWU\NNHOVH���VSHFLHOW�RYHUIRU�DIYLJHUH��D
Det er en guddommelige tanke, at Kirke og Stat skal være adskilt i den nuværende verden,
som ligger i det onde. De fleste andre regeringsformer og religioner lader kongen eller
kejseren være Gud. Derved er den verdslige og den åndelige magt samlet i én og samme
person. Det er der ingen andre end én bestemt person, der kan administrere. I Biblen har
Gud klart lagt retningslinier, som adskiller kongemagten fra præstedømmet. Saul mistede
direkte sin bestalling som konge over Israel, fordi han overtrådte sin kompetence og
foretog et offer, som kun præsten eller profeten var kaldet til.
Men Persiens Shah eller Ayatholla, Kejseren af Japan, Kejseren af Rom, Hitler, Mao med
flere blev eller bliver betragtet som personificerede guder og tilbedt som sådanne. Det var
nærmest rutine i alle de stater, der omgav Israel.  Den slags sætter Guds ord helt klart et
stop for. Det er et lige så sundt princip, som det faktum, at den lovgivende, den udøvende
og den dømmende kraft holdes adskilt i en sund retsstat. Det andet lader sig kun gøre
uden skadevirkninger i Guds evige rige. Her må nødvendigvis de to embeder tilfalde
samme person.

�NRQRPLVN�YHOI UG�VRP�PnOHVWRN�IRU�VXFFHV
��� 0HQQHVNHOLJH�VDPIXQG�E¡U�YXUGHUH�¡NRQRPLVNH�Y UGLHU�LNNH�XG�IUD�UHWRULVNH�HOOHU
LGHRORJLVNH� NULWHULHU��PHQ� XG� IUD� KYRUYLGW� GH�¡JHU� GHQ� ¡NRQRPLVNH� YHOI UG� IRU� DOOHLQGLYLGHU� RJ� JUXSSHU� RJ� PLQGVNHU� IDWWLJGRP� RJ� HOHQGLJKHG�� ¡JHU� GHQ� VDPOHGHPHQQHVNHOLJH�WLOIUHGVKHG�RJ�EHIRUGUHU�OLYVNYDOLWHWHQ��6nOHGHV�VWnU�G¡UHQ�nEHQ�IRU�DOWHUQDWL�YH�¡NRQRPLVNH�V\VWHPHU��9L�Pn�GHPRNUDWLVHUH�¡NRQRPLHQ�RJ�G¡PPH�GHQ�HIWHU�GHQVDQVYDUOLJKHG�RYHUIRU�PHQQHVNHOLJH�EHKRY��LGHW�UHVXOWDWHUQH�EHG¡PPHV�XG�IUD�GHW�I OOHVJRGH��E
Selv om økonomisk velfærd er et ønskværdigt mål, bør det næppe være den, som er
hovedmålestokken for, hvad der er det rigtige. De er et typisk udtryk for den symptom-
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behandling, som det fortabte menneske som hovedregel giver sig af med. Vi konstaterer
objektivt, at en stor del af verden henligger i sult og fattigdom. Vi konstaterer, at det er ikke
rart. Vi begynder at forsøge at afhjælpe dette onde. Men dette onde er jo kun
symptomerne. Hvad er årsagen til sult og fattigdom? Ved en objektiv betragtning er der
med en rimelig fordeling af goderne i verden, rigeligt til at samtlige verdens indbyggere
kunne leve som grever og baroner  eller sågar landets rigeste fagforeningsformænd. Det
skyldes kun det syndige begær, at goderne er så ulige fordelt. Så i stedet for at angribe
ondets rod, som er synd og ondt begær, anbringer man symptomet og håber, at
økonomisk velfærd kan lægge et plaster på det ulægelige sår, som synden har slået. Det
minder i uhyggelig grad om den symptom-behandling, man ser i foreninger og menigheder,
når det begynder at skorte på penge i kassen. Man begynder så at tale om medansvar og
offervilje m.m. Når den egentlige årsag er frafald fra Guds Bud og anordninger, nytter det
såre lidt at dække over symptomerne ved at presse penge af folk.
Men bortset fra, at vi ikke kan løse det egentlige problem med den form for
symptombehandling, er principperne og ideerne i afsnit 10 ganske korrekte og ikke i
modstrid med de i Biblen angivne.

0RUDOVN�OLJHY UG�HOOHU�ORYO¡VKHG"
��� 3ULQFLSSHW� RP� PRUDOVN� OLJHY UG� Pn� XGVWU NNHV� JHQQHP� IMHUQHOVH� DI� DOIRUVNHOVEHKDQGOLQJ�VRP�I¡OJH�DI�UDFH��UHOLJLRQ��N¡Q��DOGHU�HOOHU�QDWLRQDOLWHW��'HWWH�EHW\GHUOLJH�DQOHGQLQJ�RJ�OLJH�DQHUNHQGHOVH�DI�WDOHQWHU�RJ�SU VWDWLRQHU��D
+RV�*XG�HU�GHU�LQJHQ�SHUVRQVDQVHHOVH
Disse principper er helt i overensstemmelse med Guds egne principper om ligeværd og
ingen personsanseelse. Gud er den, der dømmer retfærdigt! Mange har forsøgt - med en
vis succes - at forvride Guds ord på en sådan måde, at det synes at støtte race- eller
kønsdiskrimination. I sådanne tilfælde er der klart tale om misbrug af Ordet.

6HOYIRUEHGULQJ
'HQ�HQNHOW�Pn�RSPXQWUHV�WLO�DW�ELGUDJH�WLO�VLQ�HJHQ�IRUEHGULQJ��E
Helt enig! men det bliver lidt småt, hvis vi skal nøjes med de forbedringer, vi kan opnå ved
at trække os selv op ved håret. Det er lidt synd for humanisterne, at de skal prøve at
forbedre sig i egen kraft. Der er jo stillet vidunderlige nådemidler gratis til vor rådighed, hvis
vi vil benytte os af dem. Det medfører ikke blot en forbedring af det eksisterende fallitbo,
men en forvandling af det indre menneske, som har lovning ikke blot for det nuværende,
men også for det kommende liv.

%RUJHU�O¡Q
+YLV�GH�LNNH�HU�VWDQG�WLO�GH��E¡U�VDPIXQGHW�WLOYHMHEULQJH��PLGOHU�WLO�DW� WLOIUHGVVWLOOH�GHUHVJUXQGO JJHQGH� � ¡NRQRPLVNH�� VXQGKHGVP VVLJH� RJ� NXOWXUHOOH� WDUY�� KYLONHW�� KYRU� HQGUHVXUVHUQH�PXOLJJ¡U�GHW��LQGHE UHU�HQ�JDUDQWHUHW�nUOLJ�LQGW JW��D

 a HM11a
 b HM11B
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Her ser vi igen samfundet optræde som Gud. Denne specielle religion kalder man
Statisme. Det, som Gud har lovet sine børn, træder staten velvilligt til med, så vi ikke
længere behøver Gud. Gud har i sine bud gjort det klart, at vi har pligt til at hjælpe vore
medmennesker i nød. Men denne pligt påhviler ikke staten, men den enkelte borger i
landet. Takket være statens overtagelse af almisse-tjenesten, bliver vi flået efter noder for
vore midler - således, at vi ikke har meget tilovers til at hjælpe de sande nødlidende. Så
denne kollektive "barmhjertighed" medfører i virkeligheden, at den enkelte forhærdes og
mister sin personlige barmhjertighed. Man føler sig måske nok fristet til at hjælpe, men dels
har staten allerede plyndret de arbejdende borgere for midler gennem brandskatning til
fremskaffelse af velfærds-samfundet og dels ville det jo været tosset at bruge mine få
midler til at hjælpe andre - de kan jo bare henvende sig til bistandskontoret.

2PVRUJHQ�IRU�VYDJH�RJ�DIYLJHUH
9L�KDU�RPVRUJ�IRU�GH� OGUHV��GH�VYDJHOLJHV��GH�GnUOLJW�VWLOOHGHV�RJ�GH�XGVW¡GWHV�YHOI UG��GH�PHQWDOW�UHWDUGHUHGH��IRUODGWH�HOOHU�PLVEUXJWH�E¡UQ��GH�KDQGLFDSSHGH��GH�I QJVOHGH�VWRIPLVEUXJHUQH���IRU�DOOH�VRP�EOLYHU�IRUV¡PW�HOOHU�RYHUVHW�DI�VDPIXQGHW��(Q�SUDNWLVHUHQGHKXPDQLVW�E¡U�J¡UH�GHW�WLO�VLW�NDOG�DW�PHQQHVNHOLJJ¡UH�SHUVRQOLJH�UHODWLRQHU��E
Det er smukt, at der er en sådan barmhjertighedsregel, men desværre skal den jo også
afstemmes med loven om økonomisk rentabilitet. Hidtil har den sidstnævnte vist sig at veje
tungest. Den omsorg, man derfor viser de handicappede ufødte vil oftest bestå i "barm-
hjertighedsdrab". Samme løsning anvendes på personer, som er i farezonen for et dårligt
liv efter social-darwinismens dogmer. Vi har mødt flere eksempler på, at gravide
bistandsklienter er blevet truet og intimideret til at få foretaget provokerede aborter på trods
af eget ønske. Uden moralsk støtte bukker de fleste under for presset og viser sig som
"gode borgere" i det humanistiske samfund - på bekostning af deres inderste følelser og
samvittighed.
At en praktiserende humanist har et "kald" viser jo endnu en gang, at vi har at gøre med
en religion - og ikke en videnskab.

.XQGVNDEHQV�WU �L�VWRUGULIWVSODQWDJHU
9L�WURU�Sn�UHWWHQ�WLO�XQLYHUVHO�XGGDQQHOVH��$OOH�KDU�UHW�WLO�GHQ�NXOWXUHOOH�PXOLJKHG�IRU�DWUHDOLVHUH�VLQH�VSHFLHOOH�PXOLJKHGHU�RJ�WDOHQWHU��6NROHUQH�E¡U�IUHPPH�HW�WLOIUHGVVWLOOHQGH�RJSURGXNWLYW�OLY��'H�E¡U�Y UH�nEQH�Sn�DOOH�QLYHDXHU�IRU�KYHP�VRP�KHOVW��PDQ�E¡U�RSPXQWUHVWLO�DW�RSQn�GH�EHGVWH�UHVXOWDWHU��)RUQ\HQGH�RJ�HNVSHULPHQWHOOH�IRUPHU�IRU�XQGHUYLVQLQJ�VNDOE\GHV�YHONRPPHQ��'H�XQJHV�HQHUJL�RJ�LGHDOLVPH�IRUWMHQHU�DW�EOLYH�Y UGVDW�RJ�NDQDOLVHUHWWLO�NRQVWUXNWLYH�IRUPnO��F
8QGHUYLVQLQJ�RJ�XGGDQQHOVH�WLO�DOOH�
Idealerne fejler stadig ikke noget. Men desværre har humanisterne intet lært af
syndefaldet. Troen på, at vi bliver som Gud, hvis vi spiser af kundskabens træ, hænger ved
lige fra slangens første løgn. Derfor synes det at være løsningen med mere og mere kund-

 a HM11C
 b HM11D
 c HM11E
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skab. Desværre er denne kundskab begrænset til det, man kan måle og veje. Der tolereres
ingen former for teisme - selv om der er religions-frihed.

,QJHQ�GLVNULPLQDWLRQ
9L�IRUNDVWHU�UDFHP VVLJH��UHOLJL¡VH��HWQLVNH�HOOHU�NODVVHEHWLQJHGH�PRGV WQLQJHU��6N¡QWYL�WURU�Sn�NXOWXUHO�PDQJIROGLJKHG�RJ�RSPXQWUHU�UDFHP VVLJ�RJ�HWQLVN�VWROWKHG��IRUNDVWHUYL�VNLOOHY JJH��VRP�IUHPPHU�IUHPPHGJ¡UHOVH�RJ�V WWHU�IRON�RJ�JUXSSHU�RS�LPRG�KLQDQGHQ�9L�IRUHVWLOOHU�RV�HW�LQWHJUHUHW�VDPIXQG��KYRU�PHQQHVNHU�KDU�PDNVLPDOH�PXOLJKHGHU�IRU�IULHRJ�IULYLOOLJH�IRUHQLQJVGDQQHOVHU��D
Disse race-skel og klassemodsætninger som alle udspringer af syndefaldet ønsker både
kristne og humanister fjernet. Men den frihed og åbenhed, som humanisterne drømmer
om, er ganske utopisk med det fortabte menneske som byggesten. Den frihed og tryghed,
som man drømmer om, lader sig kun praktisere under Guds vingers skygge. Kundskab
opblæser, men kærlighed opbygger. Kun ved en åbenbaring af Guds nåde, kan et
menneske komme ud over de begrænsninger, som er pålagt det sjælelige menneske: -D�OLJH�WLO�L�GDJ�OLJJHU�GHU�HW�VO¡U�RYHU�GHUHV�KMHUWH��QnU�0RVHV�O VHV�RS���0HQ�KYHU�JDQJ�pQYHQGHU�RP�WLO�+HUUHQ��WDJHV�VO¡UHW�ERUW�����+HUUHQ��HU�cQGHQ��RJ�KYRU�+HUUHQV�nQG�HU��GpUHU�GHU�IULKHG��E
0DQG�RJ�.YLQGH�HU�OLJHY UGLJH
9L�HU�NULWLVNH�RYHUIRU�VH[LVPH�HOOHU�VHNVXHO�FKDXYLQLVPH���KYDG�HQWHQ�GHQ�HU�PDVNXOLQHOOHU�IHPLQLQ��9L�WURU�Sn�OLJH�UHW�IRU�EnGH�NYLQGHU�RJ�P QG�WLO�DW�RSI\OGH�GHUHV�VSHFLHOOHNDUULHUHU�RJ�PXOLJKHGHU��HIWHU�KYDG�GH�ILQGHU�IRU�JRGW��XGHQ�GLVNULPLQHULQJ�DI�GHQ�HQNHOWH�
F

Her stemmer humanisternes holdning overens med skriften, som siger, at +HU�NRPPHU�GHWLNNH�DQ�Sn�DW�Y UH�M¡GH�HOOHU�JU NHU��Sn�DW�Y UH�WU O�HOOHU�IUL��Sn�DW�Y UH�PDQG�RJ�NYLQGH�IRU�,�HU�DOOH�pW�L�.ULVWXV�-HVXV�G Guds frelse gælder uden undtagelse og forskelle både
mænd og kvinder. Der er ligeværdighed mellem kønnene, men det betyder ikke, at de
absolut skal gøre de samme ting. Det er tilladt at tage hensyn.

+XUUD�IRU�GHQ�OLOOH�IRUVNHO�
Kvindens bygning og struktur afviger fysisk, hormonalt og mentalt fra mandens. Det giver
hende nogle utrolige muligheder, som manden ikke har. Til gengæld har manden i kraft af
sin mere enkle bygning en mere robust natur. Det forpligter ham til at vise omsorg for
kvinden på andre områder. Bibelen lærer, at mand og kvinde er lige for Gud. For at vi skal
ligne Gud som Hans elskede børn, må vi imidlertid overholde visse mønstre. Da manden
og kvinden er et billede på Kristus og Menigheden, er det bedst at overholde en lignende
rollefordeling i ægteskabet. De allerfleste religioner er sexistiske i mindre eller - især -
større grad. Kristendommen er helt unik i sin ligestilling og ligeværdighed mellem kønnene.
Indrømmeligvis har visse magtmisbrugere anvendt visse vanskeligt tolkelige skriftsteder

 a HM11F
 b 2.Kor.3 15-18

 c HM11G
 d Gal.3 28
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til at underbygge en modbydelig mandschauvinisme. Denne skamplet har givet sig udtryk
i undertrykkelse og tilsidesættelse af kvindens tjenester i forsamlingen. Det er dog en for-
brydelse, der delvis bærer straffen i sig selv. De, som har tilsidesat kvinden i forsamlingen
er derved gået glip af meget væsentlige input, som kun kvinderne kunne have givet. Deres
såkaldte gudsdyrkelse er ikke meget værd.

.YLQGHOLJH�SU VWHU
Der har været ført en masse unødvendig debat om betimeligheden af kvindelige præster.
Mange traditionsbundne kristen-religiøse har med stor nidkærhed opponeret stærkt imod
indførelsen af kvindelige præster. Denne diskussion er totalt malplaceret, idet man ud fra
Det Ny Testamentes lære snarere skulle spørge, om det er i overensstemmelse med Guds
bud med "præster" i det hele taget! Sagen er den, at det kun var den gamle pagt med sin
gudstjeneste-ordning for israelitterne krævede en særlig kaste af mellemmænd mellem
Gud og mennesker.

'HW�DOPLQGHOLJH�SU VWHG¡PPH�L�17
Denne ordning har aldrig været gyldig for hedninger og den er ophævet i det ny
testamente. I stedet er der indført et enkelt præste-system bestående af blot én evindelig,
kongelig ypperstepræst på Melkizedeks vis: Den opstandne og herliggjorte Jesus. Direkte
under ham tjener ét kongeligt præsteskab bestående af samtlige genfødte kristne. Disse
betjener hinanden og et folk, som ikke selv har personlig adgang til Gud, nemlig alle de
ugenfødte. Det er derfor meningsløst overhovedet at tale om særligt uddannede og
ordinerede "præster" og dermed også om, hvorvidt denne ikke eksisterende tjeneste kan
bestrides af mænd eller kvinder.

,QWHW�+LHUDUNL
I det kongelige præsteskab er en vis arbejdsdeling baseret på funktion - ikke på nogen
form for hierarki. Funktionerne er opbygget på de fem hovedtjenester samt talrige andre.
Ingen er finere end de andre eller mere end de andre. Nogle er lidt mere iøjnefaldende og
højttalende - men det giver ikke mere status hos Gud. Gud har i sin visdom ladet
tjenesterne passe sammen med fingrene på hånden, hvilket hjælper os til at huske dem:

'H�IHP�WMHQHVWH�JDYHU

7MHQHVWH )LQJHU +XVNHUHJHO
$SRVWHO
 (Udsending)

Tommelfinger Lille stærk tæt fyr, der samarbejder med alle
de andre

3URIHW
 (Seer/Taler)

Pegefinger Påpeger åndelige sandheder og meddeler
Guds umiddelbare hensigter

(YDQJHOLVW
(Glædesbudbringer)

Langfinger Når længere ud end alle de andre fingre
(forkynder til de ugenfødte)

+\UGH Ringfinger Bærer ringen som tegn på sin troskab overfor
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7MHQHVWH )LQJHU +XVNHUHJHO
 (Pastor) flokken

/ UHU Lillefinger Er den eneste, der er spinkel nok til at nå ind i
øret

I denne tabel ser vi, at der ikke findes noget specielt embede som "præst" i det nye
testamentes menighedsorden. Det nærmeste vi kan komme det er hyrden, som på latin
kaldes "Pastor". Den ordinerede "præst" er altså helt ukendt i Det Nye Testamente. Det er
en ganske ubibelsk ordinans og er en traditionel arv fra romerkirken, som igen arvede titlen
fra de dæmoniske riter, som var gængse dengang den opstod.

.LQHVHUHQ
Hivs jeg fortæller dig følgende: "Da jeg gik på gaden mødte jeg tre mænd, og den ene var
kineser!", så slutter du deraf naturligt visse ting, alt efter, hvor du bor i verden. Lad os sige,
at det er Danmark. Da vi næste dag går tur sammen og møder tre kinesere, siger jeg: "Der
er de tre mænd, jeg mødte i går!"
Hertil kan du med rette indvende, jamen du sagde jo, at den HQH var kineser!".
- "Ja, men det kan du vel heller ikke nægte, vel?"
- "Næh, men de to andre er jo også kinesere!"
- "Ja, men jeg har da heller aldrig sagt andet!"
Hertil vil du så indvende, at ganske vist har jeg ikke sagt, at de ikke var kinesere, men ved
at nævne den ene og bemærke, at han var kineser, vil det være en naturlig slutning at
drage, at så var de to andre det ikke. De kunne være hvide, indianere eller negre - men
ikke kinesere.

7LOO UWH�0HQQHVNHEXG
På samme måde bør vi ikke kalde nogle særligt festligt klædte personer for præster, hvad
enten de er kristne eller ej. Derved insinuerer vi jo, at de øvrige genfødte ikke er præster,
og derved er forvirring komplet. Jesus citerer på et tidspunkt Esajas i følgende skriftsted:
 Herren siger: �'HWWH�IRON�G\UNHU�PLJ�PHG�PXQGHQ�RJ� UHU�PLJ�PHG�O EHUQH��PHQ�GHUHVKMHUWH�HU�ODQJW�ERUWH�IUD�PLJ��RJ�GHUHV�JXGVIU\JW�HU�WLOO UWH�PHQQHVNHEXG��GHUIRU�YLO� MHJVWDGLJ�EHKDQGOH�GHWWH�IRON�Sn�XQGHUOLJ�RJ�V OVRP�PnGH��GH�YLVHV�YLVGRP�VNDO�¡GHO JJHV�GH�NORJHV�NORJVNDE�WLOLQWHWJ¡UHV���D
Lige siden Bibelen blev skrevet og siden Jesus vandrede på jorden, har det vrimlet med
velmenende personer, som har ment, de kunne forbedre skriften eller blæse på den. De
har opfundet nye og smarte metoder og regler (tillærte menneskebud), hvilket har gjort det
nødvendigt for Gud at behandle dem og deres efterfølgere sælsomt. Men det er kun
mennesker, som ikke i tro har taget imod det umiddelbare livssamfund med Frelseren. De,
der påstår, at vi skal gøre nogle rituelle handlinger for at blive acceptable i Guds øjne. De,
som i tro har tilegnet sig Guds Nådegave: Evigt liv, har ingen plads for den slags
menneskeværk.

 a Es.29 13-14
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'HW�VDQGH�3DUDGLV��GHW�WHRNUDWLVN�VDPIXQG
Vor indfødsret er i himlene. Vi HU kommet til det 1\H�-HUXVDOHP.  1HM��,�HU�NRPPHW�WLO�=LRQVEMHUJ�� WLO� GHQ� OHYHQGH� *XGV� E\�� GHW� KLPPHOVNH� -HUXVDOHP�� WLO� WXVLQGHU� DI� HQJOH�� HQIHVWIRUVDPOLQJ� RJ� HQ�PHQLJKHG� DI� I¡UVWHI¡GWH�� VRP� HU� LQGVNUHYHW� L� KLPOHQH�� RJ� WLO� HQGRPPHU��VRP�HU�DOOHV�*XG��WLO�GHUHV�nQGHU��VRP�HU�UHWI UGLJH�RJ�KDU�QnHW�PnOHW��WLO�-HVXV�GHQ�Q\H�SDJWV�IRUPLGOHU��RJ�WLO�GHW�UHQVHQGH�EORG��GHU�WDOHU�VW UNHUH�HQG�$EHOV��6H�WLO��DW,�LNNH�EHGHU�MHU�IUL�IRU�KDP��GHU�WDOHU��D
Vi sætter ikke vor lid til fremkomsten af et retfærdigt demokratisk samfund. Vi er allerede
borgere i et retfærdigt teokratisk samfund med den levende Gud. Dette samfund har for
øjeblikket kun en usynlig diplomatisk repræsentation på jorden i skikkelse af den Salvedes
Legeme - menigheden af genfødte. Men i Herrens time, vil dette rige blive synligt, sammen
med den salvedes synlige genkomst. Da vil det antikristelige verdensrige, som sidste del
af det humanistiske manifest lægger op til, smuldre væk.

 a Heb.12, 23-25
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.DSLWHO��
9HUGHQVVDPIXQGHW
9LJWLJKHGHQ�DI�YHUGHQVKHUUHG¡PPHW
Djævelen, den gamle slange har altid forsøgt at tilrane sig verdensherredømmet. Det skete
og sker til stadighed ved mange forskellige varianter af det gamle gyldne, men løgnagtige
løfte: "I skal blive som Gud !" Alle der fæster lid til hans påstand om at han kender et sted,
hvor gærdet er lavt, opdager at den anviste genvej ender blindt. Desværre kan der gå
forfærdeligt lang tid, inden hans løgnagtighed og sande natur kan gennemskues. I sin
tjeneste har han en hær af "nyttige idioter", som blåøjet tror på hans urealistiske påstande.
De er særligt farlige, fordi de ikke "lyver". Da de ikke har undersøgt sagen til bunds, er de
faktisk i god tro. De taler relativt sandt, for så vidt som de er forførte til at tro, at hans løfter
er realistiske. Men kun djævelens endelige dom vil standse hans forsøg derpå.

%DE\ORQ�+HDGTXDUWHUV
Til dette formål har han brug for et folk, som tror på den åndelige verden uden at tro på den
Levende Gud. Han fik sat lus i skindpelsen på menneskeheden efter syndefaldet i så
kraftig grad, at Gud så sig nødsaget til at udrydde hele menneskeheden på nær otte
personer for at få lidt bund i sagen. Men allerede kort tid efter syndfloden var djævelen igen
på spil ud fra sit hovedkvarter i Babylon.

0HQQHVNHW�VRP�VWUnPDQG
Hans smarte spil går ud på at lokke mennesket til at indsætte sig selv som gud. (Hvis i
spiser af kundskabens træ, bliver I som Gud til at skelne godt fra ondt!) Når mennesket
forkaster Guds bud og anordninger, mister det samtidigt evnen til at orientere sig i den
åndelige verden. Det betyder, at Satan og hans hær kan bevæge sig ubemærket og
elegant blandt mennesker. Mennesket lader han for det meste beholde sin illusion om at
være herre, men i kraft af de fordele som usynligheden giver, er det djævelen som er den
faktiske Herre på den faldne jord.

6DWDQ�HU�LQGVDW�DI�PHQQHVNHU���LNNH�DI�*XG
Nogle spørger, hvorfor Gud har givet Djævelen så megen magt på jorden. Svaret er, at det
har Han ikke. Gud gav mennesket magt over jorden:  *XG�VNDEWH�PHQQHVNHW�L�VLW�ELOOHGH�L�*XGV�ELOOHGH�VNDEWH�KDQ�GHW��VRP�PDQG�RJ�NYLQGH�VNDEWH�KDQ�GHP���2J�*XG�YHOVLJQHGHGHP�RJ�VDJGH�WLO�GHP���%OLY�IUXJWEDUH�RJ�WDOULJH��RSI\OG�MRUGHQ��RJ�XQGHUO J�MHU�GHQ��KHUVNRYHU�KDYHWV�ILVN��KLPOHQV�IXJOH�RJ�DOOH�G\U��GHU�U¡UHU�VLJ�Sn�MRUGHQ���D
Men Guds gaver er virkelige gaver - det vil sige, at når han har givet noget bort, så er der
ingen snore i det. Da mennesket fik overgivet magten over den skabte verden, kunne det
gøre med det, hvad det ville. Inklusive det idiotiske valg at overgive magten til Satan, som
det faktisk skete.

 a 1.Mos.1 27-28
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6DWDQ�IUDQDUUHGH�PHQQHVNHW�PDJWHQ
Når djævelen har så megen magt på Jorden som han har i nutiden, skyldes det stadig, at
han har narret mennesket til at give den fra sig. Djævelen er en løgner fra første færd, men
undertiden taler han dog sandt som det sker i fristelsen i ørkenen: 6n�I¡UWH�'M YHOHQ�KDPK¡MW�RS�RJ�YLVWH�KDP�L�pW�QX�DOOH�MRUGHQV�ULJHU�RJ�VDJGH�WLO�KDP���'LJ�YLO�MHJ�JLYH�DO�GHQQH
PDJW�RJ�KHUOLJKHG��IRU�GHQ�HU�RYHUJLYHW�WLO�PLJ��RJ�MHJ�JLYHU�GHQ��WLO�KYHP�MHJ�YLO��+YLV�GXDOWVn�WLOEHGHU�PLJ��VNDO�DOW�GHWWH�Y UH�GLW���D
I modsætning til Jesus er magten overgivet til Djævelen. Jesus har fået magten givet af
Gud - på Jorden fordi han er sandt menneske og i himlene fordi han er sand Gud: 2J-HVXV�NRP�KHQ�RJ�WDOWH�WLO�GHP��VLQH�HOHYHU��RJ�VDJGH���0LJ�HU�JLYHW�DO�PDJW�L�KLPOHQ�RJ�SnMRUGHQ��E
%DE\ORQ���GHQ�VWRUH�VN¡JH
I det gamle Babel søgte Satan for første gang at opbygge sit spejlbillede af Guds Rige. I
en koalition mellem de frafaldne ånder og de fortabte mennesker, søgte han at skabe en
verdensregering, som skulle samle hele Jordens befolkning under det samme antikristelige
herredømme.

%DEHOVWnUQHW
+HOH�MRUGHQ�KDYGH�VDPPH�VSURJ�RJ�VDPPH�WXQJHPnO��'D�GH�EU¡G�RS�PRG�¡VW��VW¡GWH�GHSn�HQ�GDO�L�ODQGHW�6LQHDU��KYRU�GH�VORJ�VLJ�QHG��'H�VDJGH�WLO�KLQDQGHQ���.RP��ODG�RV�VWU\JHWHJOVWHQ�RJ�EU QGH�GHP�KnUGH���'H�EUXJWH�WHJO�VRP�VWHQ�RJ�DVIDOW�VRP�P¡UWHO��6n�VDJGH
GH���/DG�RV�E\JJH�HQ�E\�PHG�HW�WnUQ��VRP�QnU�RS�WLO�KLPOHQ��RJ�VNDEH�RV�HW�QDYQ��IRUDW�YL�LNNH�VNDO�EOLYH�VSUHGW�XG�RYHU�KHOH�MRUGHQ���F
Målet var at nå himlen uden Guds hjælp og at gøre sig selv til Guder - skabe sig selv et
navn. Det kunne kun lade sig gøre ved at holde resurserne samlede, hvorfor det var vigtigt
med en verdens regering. Tiden var imidlertid ikke moden for denne plans gennemførelse,
hvorfor Gud valgte en ganske humoristisk metode til at sabotere den på:+HUUHQ�VWHJ�QHG�IRU�DW�VH�E\HQ�RJ�WnUQHW��VRP�PHQQHVNHQH�E\JJHGH��6n�VDJGH�+HUUHQ�
�6H��GH�HU�pW�IRON�PHG�VDPPH�VSURJ��1nU�GH�EHJ\QGHU�DW�KDQGOH�VnGDQ��YLO�LQWHW�DI�GHW�
GH�SODQO JJHU��Y UH�XPXOLJW�IRU�GHP��/DG�RV�VWLJH�GHUQHG�RJ�IRUYLUUH�GHUHV�VSURJ��Vn�GH
LNNH�IRUVWnU�KLQDQGHQ���6n�VSUHGWH�+HUUHQ�GHP�GHUIUD�XG�RYHU�KHOH�MRUGHQ��Vn�GH�PnWWH
KROGH�RS�PHG�DW�E\JJH�E\HQ��'HUIRU�KHGGHU�GHQ�%DEHO��IRU�GpU�IRUYLUUHGH�+HUUHQ�VSURJHW
Sn�KHOH�MRUGHQ��RJ�GHUIUD�VSUHGWH�+HUUHQ�PHQQHVNHQH�XG�RYHU�KHOH�MRUGHQ��G
De forskellige nationer er altså ikke noget, som er vokset frem af sig selv, men et led i
Herrens plan for at forsinke antikristens totale verdensherredømme. Det er denne gamle
babyloniske ambition, som humanisterne ønsker at føre ud i praksis med én verdens re-
gering. Det er ganske morsomt, at se, i hvor høj grad denne sprogforvirring stadig er med
til at sinke babelstårnets endelige opførelse. Babelstårnet er nemlig intet andet og mindre
end den store skøges hovedkvarter og centrale database. Og selv om de fleste

 a Luk.4 5-8

 b Matt.28 18

 c 1.Mos. 11 1-4

 d 1.Mos.11 5-9
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videnskabsmænd verden over taler engelsk eller latin, har de stadig udviklet deres egne
dialekter og fagsprog, som gør det vanskeligt at anbringe al frugten fra kundskabens træ
i et centralt lager. Men med data-netværkernes fremkomst nærmer tiden sig hastigt.

(Q�YHUGHQV�UHJHULQJ
��� 9L�ILQGHU�GHW�EHNODJHOLJW��DW�PHQQHVNHKHGHQ�HU�RSVSOLWWHW�DI�QDWLRQDOLVWLVNH�nUVDJHU�9L�KDU�QnHW�HW�YHQGHSXQNW�L�PHQQHVNHKHGHQV�KLVWRULH��KYRU�GHQ�EHGVWH�PXOLJKHG�HU�DW
RYHUVNULGH�JU QVHUQH�IRU�QDWLRQDO�VXYHU QLWHW�RJ�VWU EH�HIWHU�RSE\JQLQJHQ�DI�HW�YHU�
GHQVVDPIXQG��KYRUL�DOOH�GHOH�DI�PHQQHVNHKHGHQV�IDPLOLH�NDQ�GHOWDJH��6nOHGHV�VHU�YL�IUHPWLO�XGYLNOLQJHQ�DI�HW�V\VWHP�DI�YHUGHQVRPIDWWHQGH�ORYH�RJ�HQ�YHUGHQVRUGHQ��VRP�KYLOHU�SnHQ�PHOOHPIRONHOLJ�I¡GHUDO�UHJHULQJ��'HQQH�YLO�DQHUNHQGH�NXOWXUHO�SOXUDOLVPH�RJ�YDULDWLRQ�'HQ�YLO�LNNH�XGHOXNNH�VWROWKHG�RYHU�QDWLRQDO�RSULQGHOVH�RJ�EHGULIWHU��HM�KHOOHU�EHKDQGOLQJHQDI� UHJLRQDOH� SUREOHPHU� Sn� UHJLRQDO� EDVLV�� 0HQ�PHQQHVNHKHGHQV� IUHPVNULGW� NDQ� LNNHO QJHUH�RSQnV�YHG�HQVLGLJ��IRNXVHULQJ�Sn�HQ�EHVWHPW�GHO�DI�YHUGHQ��9HVWOLJ�HOOHU�¡VWOLJ�XGYLNOHW�HOOHU�XQGHUXGYLNOHW��)RU�I¡UVWH�JDQJ�L�PHQQHVNHKHGHQV�KLVWRULH�NDQ�LQJHQ�GHO�DIPHQQHVNHKHGHQ�LVROHUHV�IUD�GH�DQGUH��'HQ�HQNHOWHV�IUHPWLG�HU�Sn�HQ�HOOHU�DQGHQ�PnGHIRUEXQGHW�PHG�DOOH�DQGUHV�
6nOHGHV�EHNU IWHU�YL�HQGQX�HQ�JDQJ�HQ�EHVOXWQLQJ�RP�DW�RSE\JJH�HW�YHUGHQVVDP�
IXQG�VDPWLGLJW�PHG���DW�YL�LQGVHU��DW�GHWWH�VWLOOHU�RV�RYHUIRU�QRJOH�YDQVNHOLJH�YDOJ��D�
De mange pæne ord om frihed og lighed dækker over den samme gamle ambition, som
opsteg i Satans hjerte fra første færd. At samle al magt på jorden i ét eneste satanisk
hovedkvarter. Til dette formål er han for smart til at gå åbenlyst til værks. Han benytter sig
af det velkendte begreb: XVHIXO�LGLRWV - nyttige idioter.

'H�Q\WWLJH�LGLRWHU
Udtrykker stammer fra den kommunistiske ideologi, hvor man hermed hentyder til de
vestlige sympatisører og salon-kommunister, som hjalp med til at undergrave demokratiet
ud fra idealistiske motiver. Ingen af dem gjorde sig helt klart, hvad deres femte kolonne
virksomhed kunne medføre.
På samme måde anvender Dyret og den store skøge velmenende og oprigtige idealister
til at gennemføre sit mesterstykke af forførelse og manipulation. Iblandt disse mange
indenfor kirkerne, som ikke kender Gud personligt og derfor ønsker at slutte fred med de
dæmoniske religioner. Men: �7U N�LNNH�Sn�VDPPH�KDPPHO�VRP�GH�YDQWUR��)RU�KYDG�KDUUHWI UGLJKHG�PHG�ORYO¡VKHG�DW�J¡UH��HOOHU�KYDG�KDU�O\V�WLO�I OOHV�PHG�P¡UNH"��+YRUGDQ�NDQ.ULVWXV�RJ�%HOLDU�VWHPPH�RYHUHQV��HOOHU�KYRUGDQ�NDQ�HQ�WURHQGH�KDYH�ORG�RJ�GHO�PHG�HQYDQWUR"��+YLONHQ�VDPPHQK QJ�HU�GHU�PHOOHP�*XGV�WHPSHO�RJ�DIJXGHUQH"�)RU�GHW�HU�RV�GHU�HU�GHQ� OHYHQGH�*XGV�WHPSHO��VRP�*XG�RJVn�KDU�VDJW���-HJ�YLO�ER�RJ�YDQGUH�PLGWLEODQGW�GHP��MHJ�YLO�Y UH�GHUHV�*XG��RJ�GH�VNDO�Y UH�PLW�IRON����'HUIRU���'UDJ�ERUW�IUD�GHP�RJ�VNLO�MHU�XG��VLJHU�+HUUHQ��RJ�U¡U�LNNH�YHG�QRJHW�XUHQW��6n�YLO�MHJ�WDJH�LPRG�MHU���RJ�MHJ�YLOY UH�MHUHV�IDGHU��RJ�,�VNDO�Y UH�PLQH�V¡QQHU�RJ�G¡WUH��VLJHU�+HUUHQ�GHQ�$OP JWLJH���E

 a HM12
 b 2.Kor.6 14-18
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+HUUHG¡PPH�XGHQ�YROG
��� 'HWWH�YHUGHQVVDPIXQG�VNDO�IUDVNULYH�VLJ�DW�EHQ\WWH�YROG�RJ�PDJW�VRP�XGYHM��WLOO¡VQLQJ�DI�LQWHUQDWLRQDOH�XRYHUHQVVWHPPHOVHU��9L�WURU�Sn�HQ�IUHGHOLJ�O¡VQLQJ�DI�NRQIOLNWHUYHG�LQWHUQDWLRQDOH�GRPVWROH�RJ�YHG�XGYLNOLQJ�DI�IRUKDQGOLQJHQV�RJ�NRPSURPLVHWV�NXQVW�.ULJ� HU� IRU OGHW�� 'HW� VDPPH� J OGHU� DQYHQGHOVHQ� DI� NHUQHYnEHQ� RJ� ELRORJLVNH� HOOHUNHPLVNH�YnEHQ��'HW�HU�E\GHQGH�Q¡GYHQGLJW�IRU�SODQHWHQ�DW�UHGXFHUH�PLOLW UXGJLIWHUQH�RJDQYHQGH�GLVVH�EHVSDUHOVHU�WLO�IUHGHOLJH�IRUPnO�WLO�JDYQ�IRU�IRONHQH�
$QWLNULVWHQ�VRP�PHVWHU�PDQLSXODWRU
Johannes skriver i sit første brev, at der allerede er fremtrådt mange antikrister. Det gælder
endnu mere i vor tid: Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot og mange, mange flere antikrister har trådt
frem med voldelige forsøg på at vinde verdensherredømmet. . UH�E¡UQ��GHW�HU�GHQ�VLGVWHWLPH��RJ�VRP�,�KDU�K¡UW��DW�$QWLNULVW�VNDO�NRPPH��HU�GHU�QX�IUHPWUnGW�PDQJH�DQWLNULVWHU�GHUDI�YHG�YL��DW�GHW�HU�GHQ�VLGVWH�WLPH��D
De fleste af de tidligere antikrister blev nedkæmpet, fordi de var for uslebne og åbenlyse
i deres sataniske væsen. Den sidste og endelige antikrist skal først of fremmest vinde
magten gennem forførelse og manipulation. Først når magten er sikret, viser han, hvem
han virkelig er:�-HJ�Vn�HW�DQGHW�G\U�NRPPH�RS�DI�MRUGHQ��GHW�KDYGH�WR�KRUQ�VRP�HW�ODP��PHQ
WDOWH�VRP�HQ�GUDJH���'HW�XG¡YHU�KHOH�GHW�I¡UVWH�G\UV�PDJW�IRU�GHWV�¡MQH��RJ�GHW�InU�MRUGHQ
RJ�GHP��GHU�ERU�Sn�GHQ��WLO�DW�WLOEHGH�GHW�I¡UVWH�G\U��GHW�KYLV�EDQHVnU�EOHY�O JW��'HW�J¡UVWRUH� WHJQ�� Vn� GHW� HQGRJ� InU� LOG� WLO� DW� IDOGH� IUD� KLPOHQ� QHG� Sn� MRUGHQ� IRU� ¡MQHQH� DI
PHQQHVNHQH��'HW�IRUI¡UHU�GHP��GHU�ERU�Sn�MRUGHQ��PHG�GH�WHJQ��VRP�GHW�KDU�InHW�JLYHWDW�J¡UH�IRU�G\UHWV�¡MQH��RJ�VLJHU�WLO�GHP��GHU�ERU�Sn�MRUGHQ��DW�GH�VNDO�ODYH�HW�ELOOHGH�DIG\UHW��GHU�ILN�VY UGKXJJHW�RJ�NRP�WLO�OLYH��2J�GHW�ILN�JLYHW�DW�EO VH�OLYVnQGH�L�G\UHWV�ELOOHGH�Vn�G\UHWV�ELOOHGH�RJVn�NXQQH�WDOH�RJ�In�DOOH�GHP�GU EW��GHU�LNNH�YLO�WLOEHGH�G\UHWV�ELOOHGH�'HW�InU�DOOH��VWRUH�RJ�VPn��ULJH�RJ�IDWWLJH��IULH�RJ�WU OOH��WLO�DW�V WWH�HW�P UNH�Sn�GHUHV�K¡MUH
KnQG�HOOHU�GHUHV�SDQGH��Vn�LQJHQ�NDQ�N¡EH�HOOHU�V OJH�XQGWDJHQ�GHQ��GHU�E UHU�GHWWH
P UNH��G\UHWV�QDYQ�HOOHU�GHWV�QDYQV�WDO���+HU�NU YHV�GHU�YLVGRP��'HQ��GHU�KDU�IRUVWDQG�Pn�UHJQH�Sn�G\UHWV�WDO��IRU�GHW�HU�HW�PHQQHVNHWDO��'HWV�WDO�HU������E
Vi ser, at dette dyr ikke går frem med bål og brand, men lokker hele jorden (bortset fra de
genfødte) til at tilbede det første dyr. Dernæst forfører det dem, der bor på jorden med
overnaturlige tegn. Desværre er der mange - inklusive kristne, som falder på næsen for alt,
hvad der er overnaturligt. Det skyldes, at man ikke gennem brugen har opøvet sine
åndelige sanser i at skelne mellem godt og ondt. Men efter tegnene følger Mammons
forførelse. Gennem indførelse af et universelt betalingssystem, opnås at alle mennesker
bliver registrerede i et centralt datasystem, således at det totale kontrol-samfund opnås.
Kun de genfødte og visse andre ekstremister vil nægte at indordne sig under dette system.

(W�OLOOH�VXN�IUD�0RU�*DLD
��� 9HUGHQVVDPIXQGHW� HU� Q¡GW� WLO� DW� LQGJn� L� HQ� NRRSHUDWLY� SODQO JQLQJ� RPNULQJDQYHQGHOVHQ�DI�GH�KDVWLJW�VYLQGHQGH�UHVXUVHU��3ODQHWHQ�-RUGHQ�Pn�EHWUDJWHV�VRP�HW�HQNHOW¡NRV\VWHP���NRORJLVN�VNDGH��URYGULIW�Sn�UHVXUVHU�RJ�RYHUY OGHQGH�EHIRONQLQJVWLOY NVW�Pn
 a 1.Joh 2 18

 b Åbenb.13 11-18
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EULQJHV�XQGHU�NRQWURO�HIWHU�PHOOHPIRONHOLJ�RYHUHQVNRPVW��2SG\UNHOVHQ�RJ�EHYDUHOVHQ�DIQDWXUHQ�HU�HW�PRUDOVN�VS¡UJVPnO��YL�E¡U�EHWUDJWH�RV�VHOY�VRP�HQ�GHO�DI�GH�NLOGHU��GHU�J¡UGHW�PXOLJW�IRU�RV�DW�OHYH�L�QDWXUHQ��9L�Pn�IULJ¡UH�YRUHV�YHUGHQ�IUD�XQ¡GYHQGLJ�IRUXUHQLQJ�RJDIIDOG��LGHW�YL�PHG�DQVYDU�EHYDUHU�RJ�VNDEHU�Y UGLHU��EnGH�L�QDWXUHQ�RJ�L�PHQQHVNHU��'HQVDPYLWWLJKHGVO¡VH�URYGULIW�Sn�QDWXUUHVVRXUFHUQH�Pn�RSK¡UH�
,GHDOHU�PHG�XQGHUWRQHU
Midt i denne samling af smukke intentioner, hvis ideologiske side vi som kristne godt kan
tilslutte os, hører vi alligevel klangen af panteismen, back to nature og én verdensregering.
Der er en stigende tendens til at tillægge jorden en selvstændig eksistens som væsen i
skikkelse af den græske gudinde Gaia. Det er helt klart, at den måde mennesket hidtil har
forvaltet den betroede jord på er helt forkastelig og heller ikke vinder bifald i Guds øjne. Det
er det hensynsløse begær, som har været med til at gøre jorden til et dårligere og farligere
sted at opholde sig i de senere år. Nogle panteistiske kredse tumler med drømme om at
reducere jordens  befolkning med over 80 % til maksimalt 1 milliard mennesker. Det skulle
efter deres beregninger være, hvad jordens økologi kan bære i harmonisk "sameksistens".
Disse beregninger er altid vildt underestimerede. Det gælder alle de forskellige former for
dommedags-profetier ud fra økologiske forhold, hvad enten det er Ozon-laget, Isen ved
polerne, drivhuseffekten eller "over"-befolkningen. Med en ligelig fordeling af goderne er
der masser af plads til mange flere mennesker på Guds grønne jord. OG selv om
menneskets miljø-misbrug er et alvorligt problem, som absolut skal standses, så er
situationen ikke så kritisk og livstruende, som dommedagsprofeterne påstår. Det mest
ulyksalige ved al denne opmærksomhed på de ydre miljø-svineri er, at man glemmer at
rette blikket indad mod hjertet, hvor den største og dødeligste fare truer i form af synden.

��� 3UREOHPHUQH�YHG�¡NRQRPLVN�Y NVW�RJ�XGYLNOLQJ�NDQ�LNNH�O QJHUH�O¡VHV�DI�HQ�HQNHOWQDWLRQ��GH�HU�DI�YHUGHQVRPVS QGHQGH�DUW��D  Vi får her endnu en af de mange subtile
understregninger af, at vi er nødt til at have en verdensregering. Som et gammelt ord siger:
Vejen til helvede er brolagt med gode intentioner. Vi mistænker ikke humanisterne for ikke
at være både sandfærdige og oprigtige i deres tro. Men desværre hviler deres tro på en
meget stor fejltagelse. De erkender ikke, at de er viljeløse redskaber i hænderne på
dæmoniske kræfter, som de hverken kan høre eller se. Af gode grunde, idet de ikke har
modtaget øren at høre med eller øjne at se med, når det gælder den åndelige verden.

+M OS�WLO�GH�VYDJHUH
'HW�HU�GH�XGYLNOHGH�ODQGHV�PRUDOVNH�SOLJW���JHQQHP�HQ�LQWHUQDWLRQDO�P\QGLJKHG�WLO�VLNULQJDI� PHQQHVNHUHWWLJKHGHUQH� �� DW� WLOYHMHEULQJH� � PDVVLYH� WHNQLVNH�� ODQGEUXJVP VVLJH�PHGLFLQVNH�RJ�¡NRQRPLVNH�IRUPHU�IRU�ELVWDQG��KHUXQGHU�WHNQLNNHU�WLO�I¡GVHOVNRQWURO��WLO�XG�YLNOLQJVODQGHQH��E
Igen taler man om moralsk pligt til at hjælpe de svage - tanken er smuk, men totalt absurd
på baggrund af evolutionens hovedprincip: De bedst egnede overlever og ud fra tanken

 a HM15A
 b HM15B
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om, at vi er opstået ud af kaos ved tilfældighedernes tilfældigheder. Der er en særdeles
mangel på logisk konsekvens i den humanistiske tænkning.

8GU\GGHOVH�DI�IDWWLJGRP�P�P�
9HUGHQV�IDWWLJGRP�Pn�RSK¡UH��6nOHGHV�E¡UQ�PDQ�Sn�YHUGHQVRPVS QGHQGH�SODQ�UHGXFHUHHNVWUHPH�IRUVNHOOH�L�IRUPXH��LQGNRPVW�RJ�¡NRQRPLVN�Y NVW��D
Her har vi igen et eksempel på symptom-behandling. Verdens fattigdom er ikke nogen
årsag, men det er et symptom, som skyldes syndefaldet. Inden dette var der ikke noget
med at tjene sit brød i sit ansigts sved. Varetagelse af Edens Have var et spændende, vari-
eret og vidunderligt arbejde. Maden var selvskreven og indenfor rækkevidde. Det er ikke
verdens fattigdom, der er problemet, men synden. Synden er årsag til at den elendighed,
der findes i verden. Den er årsag til fattigdom, nød, sygdom og død. Det er her det
afgørende slag skal stå. Men humanisternes løsningsplan overser let og elegant årsagen
og sætter lapper på alle hullerne i stedet.  Det giver en midlertidig pæn løsning. Men, hvis
man sætter nye lapper på et stykke brugt tøj, så kan de ikke give sig på samme måde og
resultatet bliver, at der rives hul i tøjet langs syningerne fra lapperne, så hullerne bliver
meget større.

7HNQRORJL�RJ�YLGHQVNDE�VRP�YHUGHQV�IUHOVH
��� 7HNQRORJLHQ�HU�HQ�OLYVYLJWLJ�Q¡JOH�WLO�PHQQHVNHOLJW�IUHPVNULGW�RJ�XGYLNOLQJ��9L�WDJHUDIVWDQG� IUD� HQKYHU� IRUP� IRU� EHVY UJHOVHU�� VRP� XNULWLVN� IRUG¡PPHU� DO� WHNQRORJL� RJYLGHQVNDE��VDPW�RSIRUGULQJHU�WLO�LNNH�\GHUOLJHUH�DW�DQYHQGH�YLGHQVNDEHOLJH�IUHPVNULGW�WLOPHQQHVNHKHGHQV�JRGH��E
Teknologiens udvikling har medført mange goder - men godt nok også mange onde. Den
forleder desværre også mange godtroende mennesker til at antage, at der også foregår
en tilsvarende parallel "åndelig" eller "psykisk" udvikling i menneskeheden. Det er en
udbredt illusion, at menneskeheden har "udviklet" sig fra tidligere primitive "abemennesker"
til det "høje" kulturelle stade, den har opnået i dag. Sandheden er den, at der åndeligt og
socialt snarere er sket en degenerering end en positiv udvikling. De mennesker, der lever
i vor tid er fysisk set ikke forskellige fra de første mennesker. Følelsesmæssigt set er de
ikke mere udviklede - snarere mere indviklede. Intelligensmæssigt er de heller ikke mere
udviklede. Den eneste virkelige forskel er adgangen til mere viden og bedre redskaber. Det
sætter os i stand til effektivt at fremstille de forskellige hjælpemidler, som vi benytter os af
og som kan benyttes til både godt og ondt. Galilei og mange andre videnskabsmænd for
to til tre tusinde år siden havde tegningerne til helikoptere og mange andre ting. Det eneste
de manglede var de fornødne værktøjer, teknologien og produktionsapparatet til at reali-
sere deres opfindelser.

,QJHQ�EnQG�RJ�JU QVHU���EOLQG�WUR�Sn�YLGHQVNDEHQ
9L�J¡U�LQGVLJHOVHU�PRG�HQKYHU�WHQGHQV�WLO�DW�FHQVXUHUH�YLGHQVNDEHOLJ�JUXQGIRUVNQLQJ�SnEDJJUXQG�DI�PRUDOVNH��SROLWLVNH�HOOHU�VRFLDOH�PRWLYHU��F
 a HM15C
 b HM16A
 c HM16B
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I punkt 15 tales der om  moralsk pligt, idet moralen skal være målestokken for, hvad vi bør
gøre, men når det gælder "videnskabens" frie udfoldelse, så gælder der pludselig hverken
moralske, politiske eller sociale motiver. Vi står her overfor det gamle fænomen, at frænde
er frænde værst. Det hvidkitlede  bureaukrat-præsteskab har simpelthen overtaget det
sortklædtes rolle.

9LGHQVNDEHQ���GHQ�Q\H�WLGVDOGHUV�XIHMOEDUOLJH�SURIHW
Den humanistiske kirke er på utroligt mange måder en tro kopi af det selv samme system,
som det med fanatisk afsky forkaster og tramper på. Videnskaben er her Gud, og det er
kætteri at sætte spørgsmålstegn ved de dogmer, som den fremsætter. Præsterne ved
denne kult er hævet over almindelige dødeliges moralske, politiske og sociale regler. Der
må ikke en gang forefindes blot tendenser til at ville være kritisk overfor videnskabelig
grundforskning. Det minder uhyggeligt meget om andre religioners påstande om, at deres
pave eller profet er ufejlbarlig, og at enhver kritik af vedkommende svarer til at spotte gud
selv. Efter at have givet den videnskabelige grundforskning carte blanche til at gøre hvad
som helst, idet den er ophævet over enhver form for censur på baggrund af moralske,
politiske eller sociale motiver, modsiger man nu sig selv, fordi man måske aner
konsekvensen af det ubarmhjertige teknokrati, der kan opstå på baggrund af en sådan
erklæring.

)RUV¡J�Sn�KLQGULQJ�DI�PLVEUXJ
7HNQRORJLHQ�Pn�LPLGOHUWLG�RPK\JJHOLJW�YXUGHUHV�XG�IUD�NRQVHNYHQVHUQH�DI�GHQV�DQYHQGHO�VH���VNDGHOLJH�RJ�¡GHO JJHQGH�IRUDQGULQJHU�E¡U�XQGJnV��9L�EOLYHU�VSHFLHOW�RSU¡UWH��QnUWHNQRORJL� HOOHU� EXUHDXNUDWL� VW\UHU��PDQLSXOHUHU� HOOH�PRGLILFHUHU�PHQQHVNHU� XGHQ� GHUHVVDPW\NNH��'HW�DW�HQ�WLQJ�HU�WHNQLVN�PXOLJW�HU�LNNH�HQVEHW\GHQGH�PHG��DW�GHW�HU�VRFLDOW�HOOHUNXOWXUHOW�¡QVNHOLJW��D
Belært af erfaringerne fra andre religioner søger den idealistiske humanist at hindre
magtmisbrug og misbrug af teknikken. Det er dog lidt vanskeligt at fastholde, når man i det
foregående afsnit har ophøjet videnskabens hellige herlighed over lov, ret og moral.
Humanismen er en endda ringe kopi af det katolske magtsystem, når det udarter værst.
Pavens ufejlbarlighed er blot erstattet af "videnskabens" ufejlbarlighed. Det kan i øvrigt
være meget vanskeligt at vurdere teknologien ud fra konsekvenserne af dens anvendelse.
I de fleste tilfælde fremtræder konsekvenserne først adskillige mange år efter, at det
teknologiske "fremskridt" er taget i udstrakt anvendelse. Derfor er det en ret tåbelig
vurdering at anvende som målestok for vurdering. I øvrigt er teknologi og bureaukrati for
længst løbet af med sejren i de humanistiske samfund. Folk med visdom og vision kan
sagtens se, hvor alle de fagre ord og idealer fører hen. Hvis ikke, kan man blot læse
drejebogen til de sidste tiders begivenheder.

(W�VDPOHW�%DE\ORQ�HOOHU�'RPPHGDJ"
��� 9L�Pn�XGYLGH�NRPPXQLNDWLRQHQ�RJ�EHY JHOLJKHGHQ�Sn�WY UV�DI�JU QVHUQH��5HMVH�UHVWULNWLRQHU�Pn�RSK¡UH��9HUGHQ�Pn�Y UH�nEHQ�IRU�IRUVNHOOLJH�SROLWLVNH�� LGHRORJLVNH�RJPRUDOVNH�V\QVSXQNWHU�RJ�XGYLNOH�HW�YHUGHQVRPVS QGHQGH�V\VWHP�DI�79�RJ�UDGLR�WLO�LQIRU�
 a HM16C
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PDWLRQ�RJ�XGGDQQHOVH��9L�HIWHUO\VHU�VnOHGHV�IXOG�LQWHUQDWLRQDOW�VDPDUEHMGH��RPNULQJ�NXOWXU�
YLGHQVNDE��NXQVW�RJ�WHNQRORJL�Sn�WY UV�DI�LGHRORJLVNH�JU QVHU��9L�Pn�O UH�DW�OHYH�nEHQW
VDPPHQ��KYLV�YL�LNNH�VNDO�Jn�WLO�JUXQGH�VDPPHQ�
'HW�JU QVHO¡VH�VDPIXQG�HU�NXQ�PXOLJW�L�.ULVWXV
De regler, som opstilles i afsnit 17 og flere andre steder, ville være fremragende som
retningslinier for de forskellige kristne tros-samfund. Vi kan betragte de forskellige kristne
tros-retninger som forskellige folkeslag, som ikke ønsker at samarbejde, fordi de hver især
lider af national "parti"-stolthed. Vi må udvide kommunikationen og bevægeligheden
"nationerne" imellem! De forskellige afsnøringer af Kristi legeme oplever en indavl, som
kun kan frembring genetisk defekte medlemmer. Den overskridelse af de menneskeskabte
grænser, som humanisterne anbefaler verdenssamfundet, må vi i allerhøjeste grad
anbefale de helliges samfund.
Om disse gælder i sandhed den sidste sætning. Vi må lære at leve åbent VDPPHQ, hvis
vi ikke skal gå til grunde VDPPHQ.

'HW�JU QVHO¡VH�VDPIXQG�XPXOLJW�L�HJHQ�NUDIW
Humanismen stræber efter og lover os et grænseløst samfund, hvor alle arbejder sammen
i lykkelig hengivelse kulturelle spørgsmål. Den hverken kan eller vil tolerere, at visse
grænser kan være sat som sikkerheds-foranstaltninger. Når alle disse ønsker endelig bliver
opfyldt, vil det blive taget til indtægt af de forkerte kræfter. Alle, der har læst drejebogen til
de sidste tiders begivenheder ved, at den, som vil samle hele verden i en forgæves
anstrengelse for at kaste Guds lænker og begrænsninger af menneskeheden, er ingen
anden end den store antikrist.

.DSLWHO��
0HQQHVNHKHGHQ�VRP�HW�KHOH
+XPDQLVPHQV�GLIIXVH�NDUDNWHU
Som kronen på værket kommer humanisterne her med deres afslutningsreplik. Det, der
gør det vanskeligt at få greb om den humanistiske religion, er dens diffuse karakter. Vi har
her et manifest - ordret en håndfæstning. Men tilhængerne har på forhånd frasagt sig
troskab mod det. Det er ikke nogen tros-bekendelse siger de. Simpelt hen fordi de er så
store individualister, at de ikke kan indordne sig under en sådan fælles udtalelse. Der er
mange underskrivere af manifestet. Veluddannede og kendte indenfor kunstneriske og
akademiske kredse. Men da etik kun godtages i form af situations-etik, og da moralske
principper ikke kan anvendes til bedømmelse af sand grundvidenskab, skal man jo blot
erklære sig som grundforsker. Således får man mulighed for at blæse på moralen - og
situations-etik kan altid bøjes, så den passer situationen.

+YDG�HU�I OOHVQ YQHUHQ�L�'HQ�1\H�9HUGHQVRUGHQ
Det kan være svært at se, hvad der er den røde tråd i hele dette diffuse netværk af
velmenende humanister. Man savner måske en pave og et hovedkvarter. Nogle katedraler
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og kirker, moskeer eller gudshuse. Sådan manifesterer de andre religioner sig jo. Man vil
imidlertid lede forgæves efter formanden og bestyrelsen. Humanismen virker på samme
måde som sin mere æteriske søster New Age. Det er et løst netværk af små indbyrdes
afvigende enklaver, som udveksler information med hinanden, men som i øvrigt er
autonome enheder. Der er ingen synlig jordisk organisation, der holder alle trådene i sin
hånd.

'HQ�XKnQGJULEHOLJH�RUJDQLVDWLRQ
Det, der holder hele systemet sammen er den humanistiske ånd. Det ved humanisterne
dog knap nok selv, eftersom de har valgt at sætte det blinde øje for den kikkert, som peger
mod åndeverdenen. Kun de humanister, som samtidig er grebet af New Age tanken, gør
sig bevidst, at de har at gøre med åndelige ting. Den humanistiske ånd viser sig som en
lysets engel: Menneskekærlig, viis, alvidende, lys - men ved en nærmere åndelig analyse
af den, ser man, at den kommer fra afgrunden. Dens mål er at hjælpe menneskeheden -
vel at mærke til at kaste sig næsegrus for dens overordnede, Satan selv.

$SSHO�WLO�IRUQXIWHQ
$IVOXWQLQJVYLV��9HUGHQ�NDQ�LNNH�YHQWH�Sn�DW�HQ�IRUVRQLQJ�PHOOHP�NRQNXUUHUHQGH�SROLWLVNHHOOHU�¡NRQRPLVNH�V\VWHPHU�VNDO� O¡VH�GHQV�SUREOHPHU��1X�HU�GHW�Sn� WLGH��DW�P QG�RJNYLQGHU�DI�JRG�YLOMH�VNDO�IUHPPH�RSE\JQLQJHQ�DI�HQ�IUHGHOLJ�RJ�IUHPJDQJVULJ�YHUGHQ��D
$SSHO�WLO�VDPOLQJ�RP�E\JQLQJ�DI�EDEHOVWnUQHW
Det er da altid noget, at humanisterne erkender, at verden er i en krise-situation, som
kræver handling. Desværre ser de ikke årsagen til krisen og er derfor heller ikke i stand til
at levere en brugbar løsning. Uanset, hvor solidt og hvad man opbygger på sandgrund, vil
det bryde sammen, når grundlaget under det smuldrer væk. En fredelig verden uden freds-
fyrsten er en tåbelig og dåragtig utopi. En fremgangsrig verden, som ikke tilgodeser
menneskets dybeste åndelige behov for fællesskab med en tryg fader, kan kun give frem-
gang på de tekniske og økonomiske område. Og ret beset er det jo kun ganske få, som
lider på det område. Den største lidelse findes i de enkelte fortabte menneskers sjæle. Den
største kamp står mellem godt og ondt på sjælens arena. Og i denne livsvigtige kamp,
betyder økonomisk velstand såre lidt. Jesus fortalte en lignelse, som beskriver, hvor meget
økonomisk velstand forslår, når det kommer til det væsentlige:

'nUHQ�PHG�RYHUIORG
2J�KDQ�VDJGH�WLO�GHP���6H�MHU�IRU�RJ�Y U�Sn�YDJW�RYHU�IRU�DO�JULVNKHG��IRU�HW�PHQQHVNHV�OLYDIK QJHU� LNNH� DI�� KYDG� GHW� HMHU�� VHOY� RP�GHW� KDU� RYHUIORG��� �2J� KDQ� IRUWDOWH� GHP� HQOLJQHOVH���'HU�YDU�HQ�ULJ�PDQG��KYLV�PDUN�KDYGH�JLYHW�JRGW���+DQ�W QNWH�YHG�VLJ�VHOY��+YDGVNDO�MHJ�J¡UH"�)RU�MHJ�KDU�LNNH�SODGV�WLO�PLQ�K¡VW���6n�VDJGH�KDQ��6nGDQ�YLO�MHJ�J¡UH��-HJULYHU�PLQH�ODGHU�QHG�RJ�E\JJHU�QRJOH��VRP�HU�VW¡UUH��RJ�GpU�YLO�MHJ�VDPOH�DOW�PLW�NRUQ�RJ�DOWPLW�JRGV���2J�MHJ�YLO�VLJH�WLO�PLJ�VHOY��6n��PLQ�YHQ��GX�KDU�PHJHW�JRGV�OLJJHQGH��QRN�WLOPDQJH�nU��6On�GLJ�WLO�UR��VSLV��GULN�RJ�Y U�JODG���0HQ�*XG�VDJGH�WLO�KDP��'LQ�WnEH��L�QDW�NU �

 a HM18A
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YHV�GLW�OLY�DI�GLJ��+YHP�VNDO�Vn�KDYH�DOW�GHW��GX�KDU�VDPOHW"��6nGDQ�JnU�GHW�GHQ��GHU�VDPOHUVLJ�VNDWWH��PHQ�LNNH�HU�ULJ�KRV�*XG�D
Med al sin økonomiske velstand blev manden betegnet som tåbe, lige som ham, der
byggede sit hus på sandgrund efter at have hørt om de mere varige principper.

9L�NDQ�LNNH�YHQWH�O QJHUH
Det fortabte menneske præges ikke just af tålmodighed, og kan ikke vente længere. Det
ulykkelige er, at ingen behøver egentlig at vente et minut længere, eftersom lyset HU
kommet til verden: 2J�GHWWH�HU�GRPPHQ��DW�O\VHW�HU�NRPPHW�WLO�YHUGHQ��RJ�PHQQHVNHQHHOVNHGH�P¡UNHW�IUHP�IRU�O\VHW��IRUGL�GHUHV�JHUQLQJHU�YDU�RQGH��E Gud har tilvejebragt det,
der skal til at sprænge de begrænsninger, som synd og misbrug har pålagt verden. 'HWKHGGHU�MR��,�QnGHQV�WLG�E¡QK¡UHU�MHJ�GLJ��Sn�IUHOVHQV�GDJ�KM OSHU�MHJ�GLJ��6H��QX�HU�GHW�GHQQnGHULJH�WLG��VH��QX�HU�GHW�IUHOVHQV�GDJ��F
9L�Pn�KDYH�DOOH�PHG�Sn�JDOHMHQ
9L� RSIRUGUHU� LQGWU QJHQGH� WLO� DW� PDQ� V WWHU� VLJ� XG� RYHU� VQ YHUV\QHGH� OR\DOLWHW�� RJXE¡MHOLJH� PRUDOVNH� RJ� UHOLJL¡VH� LGHRORJLHU�� 9L� � RSIRUGUHU� WLO� DQHUNHQGHOVH� DI� DOOHPHQQHVNHUV� I OOHV� PHQQHVNHOLJKHG�� <GHUOLJHUH� RSIRUGUHU� YL� WLO� DQYHQGH� IRUQXIW� RJPHGOLGHQKHG�WLO�DW�IUHPEULQJH�GHQ�YHUGHQ�YL�KDU�EUXJ�IRU����HQ�YHUGHQ��KYRUL�IUHG��IUHPJDQJRJ� IULKHG�� O\NNH� HU� WLOJ QJHOLJ� IRU� DOOH�� /DG� RV� LNNH� RSJLYH� GHQ� YLVLRQ�� KYHUNHQ� DIGHVSHUDWLRQ�HOOHU�IHMKHG��G
6\QHUJL�HIIHNWHQ
Indenfor New Age og Humanismen er der en stærk tro på den såkaldte synergi-effekt. Det
er ideen om, at hvis blot tilhængerne af en tro når op over den "kritiske masse", vil de
kunne starte en kæde-reaktion i stil med en atom-bombe. Derfor denne indtrængende op-
fordring til at alle skal sprænge sine grænser for at stå sammen med humanisterne i
drømmen om et gudløst Paradis. Humanisten bønfalder indtrængende sine tilhængere om
at melde sig ind i de hvide knoers klub for virkelig at anstrenge sig for at frembringe den
drømmeverden, hvori IUHG��IUHPJDQJ�RJ�IULKHG��O\NNH�HU�WLOJ QJHOLJ�IRU�DOOH�
(Q�XUHDOLVWLVN�YLVLRQ"
Humanisten opfordres til ikke at opgive visionen - igen et upassende "religiøst" ord i en
religion, som kun tror på fornuft og videnskab. Men hvor stammer denne vision fra? Er den
overhovedet realistisk og lader det sig realisere, eller er det kun en drøm og et desperat
håb?
Nej, drømmen og håbet er realistisk nok; men ikke på forfængelige grundlag, som
humanisten søger at opnå det på. Hvad de drømmer om, er nemlig blot en lille del af alt
det, som Gud har lovet dem, der tror på Ham. Men at opnå det ved egne anstrengelser og

 a Luk.12 15-21

 b Joh.3 19
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ved blot at lukke øjnene for synden er umuligt. Det er et Sisyfos-arbejde af enorme
dimensioner.

(JQH�KHUUHU���HJHW�DQVYDU
9L�HU�VHOY�DQVYDUOLJH�IRU��KYDG�YL�HU�RJ�KYDG�YL�YLO�EOLYH��D
Igen får vi halve sandheder. Det er rigtigt, at vi har et ansvar for, hvad vi er og hvad vi vil
blive til. Men vi er ikke alene i verden om disse ting. Vi har en Gud, som først har skabt os
og dernæst forløst os fra syndens og dødens magt og ført os ind i sin elskede søns rige:
 7DN�PHG�JO GH�YRU�)DGHU��VRP�KDU�JMRUW�MHU�GXHOLJH�WLO�DW�In�GHO�L�GH�KHOOLJHV�DUY�L�O\VHW��+DQ�IULHGH�RV�XG�DI�P¡UNHWV�PDJW�RJ�IO\WWHGH�RV�RYHU�L�VLQ�HOVNHGH�V¡QV�ULJH���L�KDP�KDU�YLIRUO¡VQLQJHQ��V\QGHUQHV�IRUODGHOVH�E
+YDG�HU�PnOHW"
/DG� RV� DUEHMGH� VDPPHQ� Sn� DW� VNDEH� HQ� KXPDQ� YHUGHQ� PHG� PLGOHU�� VRP� VYDUHU� WLOPHQQHVNHOLJH�PnO��F 
Hvad er en human verden og hvad er de menneskelige mål? Ifølge humanisten er det
enkelte mennesket endelige mål total udslettelse som personlighed. Er det hvad vi skal
arbejde hen imod - menneskets totale udslettelse eller, hvilke menneskelige mål findes der
i det hele taget?  Som Paulus udtrykker det:  2J�KYLV�GHW�NXQ�YDU�PHG�HW�PHQQHVNHOLJW�KnE�MHJ�N PSHGH�PHG�YLOGH�G\U�L�(IHVRV��KYDG�JDYQHGH�GHW�PLJ�Vn"�+YLV�G¡GH�LNNH�RSVWnU��VnODG�RV� GH�RJ�GULNNH��IRU�L�PRUJHQ�VNDO�YL�G¡��G Humanismens logik er følelsesbetonet og
sværmerisk. Der er ingen mening i at være "moralsk" eller god, hvis vort håb kun står til
den korte stump af tiden, som vi mennesker erfaringsmæssigt har adgang til. Hvis vi ikke
har den salvede i os, håbet om evig herlighed, så giver heller ikke det indeværende liv
nogen mening.

7HUURU�RJ�KDG�NXUHUHV�LNNH�PHG�IRUQXIW�
�GHO JJHQGH�LGHRORJLVNH�IRUVNHOOH�PHOOHP�NRPPXQLVPH��NDSLWDOLVPH�RJ�UDGLNDOLVPH�E¡URYHUYLQGHV��/DG�RV�NRPPH�PHG�HW�RSUnE�HIWHU�HQ�DIVOXWQLQJ�DI�WHUURU�RJ�KDG��H
9LGHQ�HU�LNNH�WLOVWU NNHOLJW
Det er nogle helt fundamentale fejltagelser, som humanisterne og deres medløbere begår,
når de søger at finde årsagen til verdens elendighed. De mener, at det først og fremmest
er et spørgsmål om uvidenhed. Hvis vi blot alle bliver oplyste i vor forstand, bliver verden
et lykkeligt sted at være. Men det er meget naivt at tro, at had og vrede kan fjernes ved
hjælp af moralsk oprustning eller oplysning.  

 a HM18c
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9ROGHQV�0DWHPDWLN
Bemærk, at had ikke følger matematikkens regler. Hvis jeg af en eller anden grund slår dig,
og du slår mig lige så hårdt igen - er vi stadig ikke kvit. Begge parter er normalt overbevist
om, at den anden slog betydeligt hårdere end man selv gjorde (modpartens slag oplevedes
tydeligt nok som mere smertefulde). Med meget god vilje kan man vælge at tro på, slagene
kan gå lige op, men selv om de gør det, har jeg jo stadig ikke fået godtgørelse for min op-
rindelige forurettelse, der var årsag til at slå dig. etc.

'HQ�HJHQWOLJH�nUVDJ���V\QG
Men som tidligere nævnt er det slet ikke et spørgsmål om uvidenhed, men om at have
viden og handle imod denne viden. �'HQ��GHU�DOWVn�YHG��KYDG�GHU�HU�GHW�UHWWH��PHQ�LNNH�J¡UGHW��HU�HQ�V\QGHU��D. Humanistens fejltagelse består i, at han ikke erkender de virkelige
årsager til vrede, had, krig og terror, nemlig synden. Synden kan ikke bortrationaliseres
med nok så megen fornuft. Det samme gælder vreden, som opstår, når der sker uret-
færdigheder. Synden kan kun fjernes gennem personlig og oprigtig bekendelse og til-
givelse fra den krænkede eller hans overordnede. Vreden kan kun fjernes ved tilgivelse af
ugerningsmanden og eller hans overordnede.

'HQ�VWRUH�KXPDQLVWLVNH�I OOHVQ YQHU
9L� YLO� NXQ� Y UH� L� VWDQG� WLO� DW� RYHUOHYH�RJ�J¡UH� IUHPJDQJ� L� HQ� YHUGHQ�� VRP�KDU� I OOHVPHQQHVNHOLJH�Y UGLHU��9L�NDQ�LY UNV WWH�Q\H�UHWQLQJVOLQLHU�IRU�PHQQHVNHKHGHQ���JDPOHULYDOLVHULQJHU� NDQ� HUVWDWWHV� DI� EUHGW� EDVHUHGH� NRRSHUDWLYH� LQGVDWVHU�� )RUSOLJWHOVHQ� WLOWROHUDQFH��IRUVWnHOVH�RJ�IUHGHOLJ�IRUKDQGOLQJ�WYLQJHU�RV�LNNH�WLO�DW�DIILQGH�RV�PH�VWDWXV�TXRHOOHU�RSWUDSQLQJHQ�DI�G\QDPLVNH�RJ�UHYROXWLRQ UH�NU IWHU��'HQ�VDQGH�UHYROXWLRQ�ILQGHU�VWHGRJ�NDQ�IRUVDW�J¡UH�GHW�L�IRUP�DI�XWDOOLJH�LNNH�YROGHOLJH�MXVWHULQJHU��0HQ�GHWWH�HU�HQ�I¡OJH�DIYLOOLJKHGHQ�WLO�DW�Jn�YLGHUH�IUHPDG�WLO�Q\H�RJ�YRNVHQGH�QLYHDXHU��E�
Disse afsluttende idealistiske passager minder mig i uhyggelig grad om en idealistisk
klappe-kage-social-pædagog, som prøver at gøre lille Peter og lille Poul forståeligt, at de
ikke må slås. Med en masse pæne og fornuftige argumenter forklares de: "I kan da nok
forstå, at, hvis vi ikke alle sammen er gode og rare og kærlige imod hinanden, så bliver det
meget kedeligt at være her. Bliv nu gode venner og lad os alle sammen lalle videre og
klappe kage. Verden har nu stået i næsten 6000 år og på intet tidspunkt er det lykkedes
at fastslå uomtvistelige retningslinier for menneskeheden. Hvilken absurd og betændt form
for hybris får de stakkels humanister til at i deres vildeste fantasi forestille sig, at de skulle
kunne levere de vises sten til at iværksætte nye retningslinier, som virker bedre end de
gamle? Man skal være en meget naivt og fanatisk troende evolutionist for at forestille sig,
at vi er så langt mere udviklede nu, end for 6000 år siden - det tidsrum er jo blot en brøkdel
af et sekund på evolutionens 60 millioner års urskive!

'HQ�VDQGH�UHYROXWLRQ
Hvorfra udspringer og hvor findes disse VDQGH�UHYROXWLRQ UH�NU IWHU��som gør os villige
til at gå videre fremad til nye og voksende niveauer. Og hvad er det for nogle niveauer.

 a Jak.4 17
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Ifølge uniformitetslæren er der ikke rigtigt nogle niveauer, men kun en kontinuert
evolutions-strøm opad mod ukendt mål, så længe universet formodes at udvide sig -
derefter bliver udsigterne temmelig sorte, eftersom man mener, at alt stof bliver suget ind
i et sort hul.

/LJH�SOXGVHOLJ�HU�YL�Sn�HW�DIJ¡UHQGH�¡MHEOLN�L�KLVWRULHQ
3n� GHW� QXY UHQGH� DIJ¡UHQGH� ¡MHEOLN� L� KLVWRULHQ�� Pn� IRUSOLJWHOVHQ� RYHUIRU� KHOHPHQQHVNHKHGHQ�Y UH�GHQ�K¡MHVWH�IRUSOLJWHOVH�VRP�YL�HU�L�VWDQG�WLO�DW�SnWDJH�RV��GHQ�JnUXG�RYHU�DOOH�VQ YUH�IRUPHU�IRU�WURVNDE�PRG�NLUNH��VWDW��SDUWL��NODVVH�HOOHU�UDFH���LGHW�GHQ�JnUIUHPDG�PRGH�HQ�YLGHUH�YLVLRQ�DI�PHQQHVNHWV�PXOLJKHGHU��D
Det første er absolut ikke sandt! Den højeste forpligtelse som vi er i stand til at påtage os
er ansvaret overfor vores Skaber. Det er helt vildt at sætte menneskeheden op som
højeste instans. Denne tankegang berøver jo dybest set det enkelte individ enhver person-
lig værdi. Den enkelte tæller intet i forholdet til massen og statistikken som fortæller om
den samlede menneskehed. Tvært imod elskede Gud verden så meget, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver (hvert eneste enkeltindivid), som tror på Ham, ikke skal
fortabes, men have evigt liv.
Humanismen dyrker det ideelle, upersonlige menneske som højeste guddom - en fiktion,
som i virkeligheden slet ikke eksisterer. Den levende kærlige Gud, Skaber og Frelser finder
værdi i dig og mig SHUVRQOLJW. Manifestets ord ville give mening, hvis forpligtelsen var
overfor personen Jesus og ikke overfor den upersonlige menneskehed. Menneskeheden
findes ikke, den har ingen øjne eller øren, den føler intet og fatter intet. Den er dybest set
ligeglad fordi den ikke eksisterer. Men det enkelte menneske findes. Du og jeg findes. Og
vi er hver for sig elskede af Faderen og Sønnen.

/\NNHQ�HU�DW�EOLYH�YHUGHQVERUJHUH"
+YLONHW�PnO�HU�YHO�PHUH�XGIRUGUHQGH�IRU�PHQQHVNHKHGHQ��HQG�DW�GHQ�HQNHOWH��EnGH�LGHR�ORJLVN�RJ�SUDNWLVN��EOLYHU�ERUJHU�L�HW�YHUGHQVVDPIXQG��'HW�HU�HQ�NODVVLVN�YLVLRQ��YL�NDQ�QXJLYH�GHQ�HQ�Q\�OLYVNUDIW��E
Jeg kan fortælle om et mere udfordrende mål om ikke for den fiktive menneskehed så for
det enkelte menneske: Målet er at blive borger i det himmelske. Paulus viser talrige steder,
at den problemstilling, vi står i er klassisk, snarere end ny:�(IWHUOLJQ�PLJ��EU¡GUH��RJ�VH�KHQ
WLO�GHP��GHU�OHYHU�HIWHU�GHW�IRUELOOHGH��,�KDU�L�RV���)RU�GHU�HU�PDQJH���MHJ�KDU�RIWH�Q YQW�GHP
IRU�MHU��RJ�QX�Q YQHU�MHJ�GHP�RJVn�PHG�JUnG���GHU�OHYHU�VRP�IMHQGHU�DI�.ULVWL�NRUV���'H
HQGHU�L�IRUWDEHOVH��EXJHQ�HU�GHUHV�JXG��GH�V WWHU�HQ� UH�L�GHUHV�VNDP��GH�W QNHU�NXQ�Sn
GHW�MRUGLVNH���0HQ�YRUW�ERUJHUVNDE�HU�L�KLPOHQH��GHUIUD�YHQWHU�YL�RJVn�+HUUHQ�-HVXV.ULVWXV�VRP�IUHOVHU���+DQ�VNDO�IRUYDQGOH�YRUW�IRUQHGUHGH�OHJHPH�RJ�JLYH�GHW�VNLNNHOVH�VRPKDQV�KHUOLJJMRUWH�OHJHPH�PHG�GHQ�NUDIW��KYRUPHG�KDQ�NDQ�XQGHUO JJH�VLJ�DOW��F
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Den karakteristik, som Paulus her giver passer jo forfærdende godt på humanisterne, som
jo også her i deres eget skrift indrømmer, at det ikke er noget nyt, de har opfundet ('HW�HUHQ�NODVVLVN�YLVLRQ��YL�NDQ�QX�JLYH�GHQ�HQ�Q\�OLYVNUDIW�) Måske er der her tale om dyret, der
fik et sværdhug, og som kom til live igen. I hvert fald er der tale om en vækkelse af de
klassiske hedenske principper, som blev dyrket af de idealistiske grækere.

0RUDOVN�NUDIW�IUD�.URQRV
+XPDQLVPHQ�IRUWRONHW�Sn�GHQQH�PnGH�HU�HQ�PRUDOVN�NUDIW��GHU�KDU�WLGHQ�Sn�VLQ�VLGH��9L�WURU�DW�PHQQHVNHKHGHQ�HU�L�EHVLGGHOVH�DI�GHQ�SRWHQWLHOOH�LQWHOOLJHQV��JRGH�YLOMH�RJ�VDPDUEHMGV�HYQH��VRP�J¡U�GHW�PXOLJW�DW�LY UNV WWH�GHQQH�IRUSOLJWHOVH�LQGHQIRU�GH�NRPPHQGH�WLnU��D
Denne mystiske moralske kraft er åbenbart i koalition med tidsånden, hvilket ikke er så
sært. Den græske tidsgud, Kronos, er jo netop ham, som ud af Chaos frembragte
evolutionen. Hvis de virkelig er ham, som er skyld i verdens tilblivelse, skulle han da være
en skarns gud, hvis han ikke fortsat ville hjælpe. Det er pænt af humanisterne, at de
indrømmer, at det drejer sig om en tro og ikke en viden, når de giver udtryk for håbet om,
at deres utopi kan virkeliggøres inden for en tid, der kan måles i tiår.

Og efter alle disse tros-sætninger og opfriskninger af de idealistiske holdninger og tanker,
som har sin rod i den klassiske græske mytologi, aflægger en stor skare af humanister et
højtideligt løfte om at støtte håndfæstningen.

/¡IWH�RP�JHQHUHO�VW¡WWH
9L��GH�XQGHUWHJQHGH�DIO JJHU�YRUW�O¡IWH�RP��HQGVN¡QW�YL�LNNH�Q¡GYHQGLJYLV�ELIDOGHU�KYHU
HQHVWH�GHWDOMH�L�RYHQVWnHQGH��DW�JLYH�YRUH�JHQHUHOOH�VW¡WWH�WLO�+XPDQLVW�0DQLIHVWR�,,�IRUPHQQHVNHKHGHQV�IUHPWLG��'LVVH�EHNU IWHOVHU�HU�LNNH�DW�EHWUDJWH�VRP�QRJHQ�HQGHOLJ�WURV�EHNHQGHOVH�HOOHU�GRJPH��PHQ�HW�XGWU\N�IRU�HQ�OHYHQGH�RJ�YRNVHQGH�WUR��9L�LQGE\GHU�DQGUHL�DOOH�ODQGH�WLO�DW�VOXWWH�VLJ�WLO�RV�L�GHQ�\GHUOLJHUH�XGYLNOLQJ�RJ�GHW�YLGHUH�DUEHMGH�PRG�GLVVHPnO��E
I dette afsluttende løfte giver humanisterne udtryk for, at det er en tros-bekendelse.
Ganske vist ikke nogen endelig eller absolut tros-bekendelse, men dog en sådan. De
udtrykker også, at de har en "levende" og voksende tro. Men selv om genstanden for deres
tro ikke er fikseret og statisk, ejer den dog ikke liv. Det er og bliver en samling døde regler
og idealer. Det er stumper af sandhed og halve sandheder. Og vi må huske, at med
sandhed gælder en anden form for matematik, idet to halve sandheder ikke er det samme
som en hel sandhed. To halve sandheder bliver tilsammen til en løgn.
Hvor er det dog langt bedre at tro på én levende helstøbt person. At relatere til en levende
person, der forstår os fuldt ud i stedet for at måle sig selv op mod et dødt reglement stykket
sammen af viden og idealer. OG jeg taler her ikke om en blind og ubesvaret tro, som råber
ud i et tomt univers i et forfængeligt håb om, at en eller anden hører det. Enhver, som
påkalder Herrens navn skal frelses. Man kan ikke tænke sig til Gud - dertil er han alt for
stor. Men man kan møde ham og opleve Hans kærlighed. Betingelsen for at møde Ham

 a HM18h
 b HM18j
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er, at man er oprigtig og ærlig. *XG�YLVHU�VLJ�QHPOLJ�UHQ�PRG�GHQ�UHQH�RJ�YUDQJ�PRG�GHQVYLJHIXOGH�D.
Salomon udtrykker det smukt og enkelt i Visdommens Bog:(OVN�UHWI UGLJKHG���,�MRUGHQV�KHUVNHUH��W QN�Sn�+HUUHQ�PHG�UHWVNDIIHQW�VLQ���RJ�V¡J�KDPPHG�XGHOW�KMHUWH��+DQ�HU�QHPOLJ�DW�ILQGH�IRU�GHP��GHU�LNNH�IULVWHU�+DP�RJ�nEHQEDUHU�VLJ�IRUGHP��VRP�LNNH�P¡GHU�+DP�PHG�YDQWUR��E
8QGHUVNULYHUQH
Dokumentet afsluttes herefter af en lang række underskrifter af fremtrædende
humanistiske akademikere og forfattere samt enkelte nominelle kristne og jøder, som må
være enten meget uvidende, utroligt naive eller direkte frafaldne .
Dokumentet ville aldrig kunne underskrives af et menneske, som havde den mindste
virkelige kendskab til den levende Gud. Ikke blot fordi det er så gudsfjendsk i hele sin tone,
men i lige så høj grad fordi det bygger på nogle helt uvidenskabelige dogmer.

Og hermed afslutter vi den detaljerede gennemgang af manifestets forskellige dele.

 a Sl.18 27 1948 Ovs.
 b Visd.1 1-2



96

.DSLWHO��
(W�EHGUH�KnE
Efter denne minutiøse gennemgang af humanismens håndfæstning, ser vi klart, at der er
forfærdende mange misteltene, som humanisterne ikke har husket at tage i ed.
Al idealismen er der ikke noget i vejen med, men de grundlæggende forudsætninger for
at kunne realisere disse høje og humane idealer mangler i uhyggelig grad.
Vi kan opsummere nogle af humanismens drivkræfter i følgende hovedpunkter:

0RGYLOMHQ�PRG�PDJWPLVEUXJ
Vi har forsøgt at forstå humanisternes bevæggrunde, og det lader sig gøre et langt stykke
hen ad vejen. Frugterne af undertrykkende totalitære systemer smager bittert - uanset om
de vokser på et socialistisk, fascistisk, kapitalistisk, racistisk eller religiøst træ. Ser vi på
historien, vrimler det med forskellige former for undertrykkende systemer af adelig, gejstlig
og kapitalistisk art.
Af disse har vel nok de religiøse systemer været de mest modbydelige, idet de i
modsætning til de andre systemer ikke engang har en reel vare at tilbyde. De lover guld
og grønne skove i det hinsides, men kan for øjeblikket bare tilbyde valget mellem passiv
underordnelse og en stadig klavring opad mod magtens tinde. Dette korrumperende magt-
kapløb fordærver selv de ædleste sjæle og giver som gevinst kun den tomme glæde, der
består i rigelige anledninger til at manipulere med sine medmennesker. Også som
genfødte kristne kan vi harmes over al den uretfærdighed, som derved begås - �RJ�WDJ�LNNHGHO�L�P¡UNHWV�IUXJWHVO¡VH�JHUQLQJHU��PHQ�DIVO¡U�GHP��)RU�PDQ�VNDPPHU�VLJ�YHG�EORW�DWQ YQH��KYDG�GH�J¡U�L�GHW�VNMXOWH��PHQ�DOWLQJ�NRPPHU�IRU�GDJHQ��QnU�GHW�DIVO¡UHV�DI�O\VHW�
D

Desværre må vi konstatere, at i både store og små religiøse og kristne systemer, optræder
der magtmisbrug og overgreb. Det er noget, som uvægerligt sker, hvis man ikke holder sig
Guds orden og ord efterretteligt.

0DJW�NRUUXPSHUHU
Der findes ikke det menneske på jorden i dag, som kan tåle at smage magtens sødme,
uden at blive afhængig af den. Derfor søgte Gud at undgå det, som vi ser det fra
beretningen om hvordan Israel forlangte at få en konge lige som folkene omkring dem.
Samuel følte sig forkastet og klagede sin nød til Gud: �RJ�+HUUHQ�VYDUHGH���$OW��KYDG�IRONHWIRUODQJHU�DI�GLJ��VNDO�GX�I¡MH�GHP�L��'HW�HU�MR�LNNH�GLJ��GH�IRUNDVWHU��PHQ�GH�IRUNDVWHU�PLJVRP�GHUHV�NRQJH��1X�J¡U�GH�PRG�GLJ��Q¡MDJWLJ�VRP�GH�KDU�JMRUW�PRG�PLJ��IUD�GHQ�GDJ�MHJI¡UWH�GHP�RS�IUD�(J\SWHQ�WLO�L�GDJ��KDU�GH�VYLJWHW�PLJ�RJ�G\UNHW�DQGUH�JXGHU��)¡M�GHP�NXQ�PHQ�DGYDU�GHP�I¡UVW�LQGWU QJHQGH�RP�GH�UHWWLJKHGHU��GHQ�NRQJH�InU��VRP�VNDO�UHJHUH�RYHUGHP���E

 a Ef.5 12-13

 b 1.Sam 8 7-9
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I Guds enkle og effektive "hierarki" er der kun én mellemmand mellem Gud og Mennesker:
Jesus den Salvede, som er konge og ypperstepræst evindelig. Han, som har båret den
største ydmygelse, er også i stand til at bære den magt, som ville knuse enhver anden.
I et hvilket som helst religiøst hierarki, hvad enten det er af kristelig art eller ej, optræder
der mange flere grader og mellemhandlere mellem Gud og folket. Enhver af disse "leder"-
roller indebærer faren for magt-afhængighed.

*XGV�0HWRGH
Men følger man Guds (ikke at forveksle med traditionens!) mønster for den nytestamentlige
menighed, undgår man at ødelægge folk ved at de bliver forfaldne til magt. Under den
salvede ypperstepræst er der kun ét niveau: Det kongelige præsteskab!
0HQ�,�HU�HQ�XGYDOJW�VO JW��HW�NRQJHOLJW�SU VWHVNDE��HW�KHOOLJW�IRON��HW�HMHQGRPVIRON��IRUDW�,�VNDO�IRUN\QGH�KDQV�JXGGRPVPDJW��KDQ�VRP�NDOGWH�MHU�XG�DI�P¡UNHW�WLO�VLW�XQGHUIXOGH�O\V���D
Dette kongelige præsteskab bestående af alle genfødte kristne er indsat til at tjene folket,
som er alle de skabninger, der ikke selv har direkte adgang til Gud. I dette præsteskab er
der mange forskellige tjenester og nådegaver, men ikke én eneste, der sætter et
menneske på en piedestal, som er højere end deres søskende. Der er dog en mulighed
for at blive større end de andre, nemlig den, som Jesus udtrykker: �+YLV�QRJHQ�YLO�Y UHGHQ�I¡UVWH��VNDO�KDQ�Y UH�GHQ�VLGVWH�DI�DOOH�RJ�DOOHV�WMHQHU��E
I et sådant fællesskab vil magtmisbrug ikke have mange chancer.

+DGHW�WLO�*XG
Humanisterne hader og frygter tanken om en suveræn Gud. Grunden til dette er jo næppe,
at de kender Gud. Jeg mangler endnu at møde et menneske, som virkelig kender Gud og
hader ham. Frygter ham? ja!, men hader ham? Nej!
Det, som humanisterne frygter er snarere den uigendrivelige trussel og voldsomme
manipulation, som ligger skjult i hierarkiske systemer. De personer, som har den frækhed
at påstå, at de har særlige åbenbaringer af Gud, som sætter dem højere end andre men-
nesker, og giver dem ret og pligt til at kontrollere deres liv, er ganske særligt farlige for
friheden. Derfor den voldsomme modvilje mod tanken om en Gud og åbenbaring. Når man
ser, hvad der foregår i verden i store og små kulter og store og små kirkesamfund, kan
man være tilbøjelig til at samstemme med humanisterne. Men misbrug af Guds navn, kan
ikke afskaffe ham. Vore venner har smidt barnet ud sammen med det snavsede badevand.
Uden en levende, kærlig og almægtig Gud bliver livet en trældom for de stumme afguder
- også for humanister, som fornægter enhver åndelig realitet. Det er nogle smukke idealer
man tilstræber at opfylde, men troen på, at det kan lade sig gøre med god vilje og stræben
viser, at man ikke har indset, at syndefaldet har saboteret menneskenaturen i så høj grad,
at det ikke lader sig gøre med god vilje alene. Der må en nyskabelse til - det er ikke gjort
med gode fortsætter.

 a 1.Pet 2 9

 b Markus 9 34
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'H�KYLGH�NQRHUV�NOXE
Både bland blåøjede humanister og blåøjede kristne, findes der mennesker, som tror, at
det kan lykkes for os ved egen kraft. Vi skal blot melde os ind i de hvide knoers klub og
anstrenge os tilstrækkeligt, så kan vi leve op til de mål, vi har sat os. De, som tror dette må
være ganske blinde overfor både historien og deres egne erfaringer. Historien lærer os
kun, at mennesket intet lærer af historien. En vis mand har sagt, at vejen til helvede er bro-
lagt med gode intentioner. I stedet for at fortsætte denne håbløse kamp for at få den gamle
Adam til at leve op til retfærdighedens krav, er det langt bedre at se virkeligheden i øjnene:
Lovens krav kan kun opfyldes ved, at den gamle Adam må lade livet. Det er ikke muligt at
få det faldne menneske i en sådan form, at det kan leve op til retfærdighedens krav -
uanset, hvor meget vi ønsker det og stræber derefter. Guds særlige udsending Paulus var
helt bevidst om dette forhold:  )RU�MHJ�IRUVWnU�LNNH�PLQH�KDQGOLQJHU��'HW��MHJ�YLO��GHW�J¡U�MHJLNNH��RJ�GHW��MHJ�KDGHU��GHW�J¡U�MHJ��0HQ�QnU�MHJ�J¡U�GHW��MHJ�LNNH�YLO��JLYHU�MHJ�ORYHQ�UHW�L�DW�GHQ�HU�JRG��0HQ�Vn�HU�GHW�LNNH�O QJHUH�PLJ��GHU�KDQGOHU��PHQ�V\QGHQ��VRP�ERU�L�PLJ�-HJ�YHG��DW�L�PLJ��DOWVn�L�PLW�N¡G��ERU�GHU�LQWHW�JRGW��9LOMHQ�KDU�MHJ��PHQ�XGI¡UH�GHW�JRGH�NDQMHJ�LNNH��)RU�GHW�JRGH��VRP�MHJ�YLO��GHW�J¡U�MHJ�LNNH��PHQ�GHW�RQGH��VRP�MHJ�LNNH�YLO��GHW�J¡UMHJ��0HQ�QnU�MHJ�J¡U�GHW��MHJ�LNNH�YLO��HU�GHW�LNNH�O QJHUH�PLJ��GHU�KDQGOHU��PHQ�V\QGHQ�VRP�ERU�L�PLJ��-HJ�ILQGHU�DOWVn�GHQ�ORY��DW�MHJ��VN¡QW�MHJ�YLO�J¡UH�GHW�JRGH��NXQ�HYQHU�GHWRQGH��)RU�MHJ�JO GHU�PLJ�LQGHUVW�LQGH�RYHU�*XGV�ORY��0HQ�MHJ�VHU�HQ�DQGHQ�ORY�L�PLQHOHPPHU��RJ�GHQ�OLJJHU�L�VWULG�PHG�ORYHQ�L�PLW�VLQG�RJ�KROGHU�PLJ�VRP�IDQJH�L�V\QGHQV�ORY�VRP�HU� L�PLQH� OHPPHU�� -HJ�HOHQGLJH�PHQQHVNH��+YHP�VNDO� IUL�PLJ� IUD� GHWWH� G¡GVHQVOHJHPH"�0HQ�*XG�VNH�WDN�YHG�-HVXV�.ULVWXV��YRU�+HUUH��0HG�PLW�VLQG�WMHQHU�MHJ�GD�*XGVORY��PHQ�PHG�N¡GHW�V\QGHQV�ORY�6n�HU�GHU�GD�QX�LQJHQ�IRUG¡PPHOVH�IRU�GHP��VRP�HU�L�.ULVWXV�-HVXV��)RU�OLYHWV�nQGV�ORY�KDUL�.ULVWXV�-HVXV�EHIULHW�PLJ�IUD�V\QGHQV�RJ�G¡GHQV�ORY��'HW��VRP�ORYHQ�LNNH�NXQQH��IRUGL�GHQNRP�WLO�NRUW�Sn�JUXQG�DI�N¡GHW��GHW�JMRUGH�*XG��+DQ�VHQGWH�VLQ�HJHQ�V¡Q�L�V\QGLJW�N¡GVOLJKHG�RJ�IRU�V\QGHQV�VN\OG�RJ�IRUG¡PWH�GHUPHG�V\QGHQ�L�N¡GHW��IRU�DW�ORYHQV�NUDY�VNXOOHRSI\OGHV�L�RV��VRP�LNNH�OHYHU�L�O\GLJKHG�PRG�N¡GHW��PHQ�L�O\GLJKHG�PRG�cQGHQ�D
+XPDQLVPHQV�KnE
Humanisterne tilbyder håbet om en bedre verden baseret på, at alle mennesker skal blive
enige om at leve i fred med hinanden. Håbet er kun realistisk, hvis man ser helt bort fra
den uoprettelige skade, som det enkelte menneske har lidt ved syndefaldet. Det humanisti-
ske samfund for at kunne fungere ville kræve en menneskehed bestående af lutter gen-
fødte - og det kan jo være vanskeligt at fremskaffe genfødte, hvis man ikke må have noget
med Gud at gøre.
Det er altså et forfængeligt håb, som humanismen stiller os for øje - under forudsætning
af, at vi alle bliver gode og forbedrer os, under forudsætning af, at evolutionens mystiske
kraft blive ved med at virke i samme retning, under forudsætning af ... o.s.v. o.s.v.  Det er
et håb, som har så mange samtidige nødvendige forudsætninger og som ligger så langt
ude i fremtiden, at man bliver ganske mismodig af at tænke på det.

 a Rom.7 15 - 8 4
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(W�EHGUH�KnE
Der er et bedre og langt mere konkret håb, som ikke har nær så mange tvivlsomme
forudsætninger forbundet med sig. Det står til rådighed for enhver, som vil tage imod
åbenbaringen fra den levende Gud, som er Israels Gud, nemlig: GHQ�KHPPHOLJKHG��VRPKDU�Y UHW�VNMXOW�IRU�DOOH�WLGHU�RJ�VO JWHU��PHQ�VRP�QX�HU�EOHYHW�nEHQEDUHW�IRU�KDQV�KHOOLJH�IRU�GHP�YLOOH�*XG�NXQGJ¡UH��KYRU�ULJ�Sn�KHUOLJKHG�IRU�KHGQLQJHUQH�GHQQH�KHPPHOLJKHG�HU�
.ULVWXV�L�MHU��KHUOLJKHGHQV�KnE�D
Dette håb hviler ikke på en serie af endnu uopfyldte forudsætninger eller kriterier. Det hviler
på en enkelt betingelse, som allerede er opfyldt. Den kan udtrykkes på mange forskellige
måder, men er vel nok bedst kendt og kortest udtrykt i form af sætningen:)RU�VnOHGHV�HOVNHGH�*XG�YHUGHQ��DW�KDQ�JDY�VLQ�HQEnUQH�V¡Q��IRU�DW�HQKYHU��VRP�WURU�SnKDP��LNNH�VNDO�IRUWDEHV��PHQ�KDYH�HYLJW�OLY��Troen på Guds kærlighed til verden i skikkelse
af hans søns stedfortrædende død er tilstrækkelig forudsætning til at få evigt liv.

)DJUH�O¡IWHU�HOOHU�UHDOLWHWHU"
Dette skal ses i relation til humanisternes forkastelse af håb om evigt liv og frygt for
fortabelse. Hvis disse foreteelser anvendes som redskaber til manipulation med
mennesker, er de forkastelige. Men det kan heller aldrig ske for en personlig genfødt
kristen. Det evige liv er nemlig ikke en belønning for god opførsel eller overholdelse af
religiøse regler og retningslinier, men en konkret realitet i det genfødte menneskes liv. Det
udtrykkes helt enkelt og klart af udsendingen Johannes:'HQ��GHU�WURU�Sn�*XGV�V¡Q��KDU�YLGQHVE\UGHW�L�VLJ��PHQ�GHQ��GHU�LNNH�WURU�*XG��KDU�JMRUWKDP�WLO�HQ�O¡JQHU�YHG�LNNH�DW�WUR�Sn�GHW�YLGQHVE\UG��VRP�*XG�KDU�DIODJW�RP�VLQ�V¡Q��2J
GHWWH�HU�YLGQHVE\UGHW��DW�*XG�KDU�JLYHW�RV�GHW�HYLJH�OLY��RJ�GHW�OLY�HU�L�KDQV�V¡Q��'HQ��GHU
KDU�6¡QQHQ��KDU�OLYHW��GHQ��GHU�LNNH�KDU�*XGV�V¡Q��KDU�LNNH�OLYHW��'HWWH�KDU�MHJ�VNUHYHW�WLO
MHU��GHU�WURU�Sn�*XGV�V¡QV�QDYQ��IRU�DW�,�VNDO�YLGH��DW�,�KDU�HYLJW�OLY��E
)¡OHOVHUQHV�I OGH
VI har tidligere talt om en nødvendig balance mellem tro, forstand og følelser. Desværre
er der opstået (med god hjælp fra djævelens reklame-bureau) en opfattelse af, at
kærlighed først og fremmest har noget med følelser at gøre. Det forvirrer sagerne meget
for de stakkels fortabte jordboere. Det er lykkedes at få folk til at tro, at de romantiske
sommerfugle, der kan flagre i maven på os ved visse lejligheder, det er kærlighed. Det kan
være V\PSWRPHU på kærlighed - men det kan på den anden side meget vel være på symp-
tomer på noget helt andet.

6DQG�N UOLJKHG�HU�LNNH�HQ�I¡OHOVH
Kærlighed er først og fremmest en holdning og en viljesbeslutning. Vi kan glæde os over,
at Gud har taget netop den holdning og viljesbeslutning at ville elske os. Men, hvis vi skal
se Gud, må vi ligne ham som hans elskede børn. Og det vil sige, at det vi søger, ikke er

 a Kol.1 26-27

 b 1.Joh.5 10-13
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følelser, men holdninger, beslutninger og handlinger. Noget, som meget vel kan medføre
både ord og følelser, men ikke er identisk med disse.
Med denne definition på kærlighed bliver det også tryggere at stole på Guds kærlighed.
For, hvis Han føler for at elske mig i dag, kan det jo godt tænkes at han ikke har samme
følelse i morgen. Men, da det ikke er følelser, der er basis for kærligheden, er der ikke
noget at frygte fra Guds side.
Mange kristne er også ulykkelige over, at de ikke elsker Gud tilstrækkeligt. Jeg er bage for,
at de ofte forsøger at måle det ved hjælp af et "følo-meter". Men det er slet ikke den rigtige
målestok!
Lad os prøve at se på nogle enkelte af Guds målestokke! - det er jo dem, det gælder om,
når det kommer til stykket. Både vi selv og andre kristne er flinke til at komme frem med
målebåndet for på forskellige leder at måle, hvor stor åndeligheden er. Men fælles for alle
disse er, at de sjældent svarer til Guds målestokke:

�'HQ��GHU�KDU�PLQH�EXG�RJ�KROGHU�GHP��KDQ�HU�GHQ��GHU�HOVNHU�PLJ��RJ�GHQ��GHU�HOVNHUPLJ��VNDO�HOVNHV�DI�PLQ�IDGHU��RJVn�MHJ�VNDO�HOVNH�KDP�RJ�JLYH�PLJ�WLO�NHQGH�IRU�KDP��D
-HVXV�VYDUHGH�KDP���'HQ��GHU�HOVNHU�PLJ��YLO�KROGH�IDVW�YHG�PLW�RUG��RJ�PLQ�IDGHU�YLOHOVNH�KDP��RJ�YL�VNDO�NRPPH�WLO�KDP�RJ�WDJH�EROLJ�KRV�KDP��'HQ��GHU�LNNH�HOVNHU�PLJ�KROGHU�LNNH�IDVW�YHG�PLQH�RUG��2J�GHW�RUG��,�K¡UHU��HU�LNNH�PLW��PHQ�)DGHUHQV��VRP�KDUVHQGW�PLJ��
PHQ�GHQ��GHU�KROGHU�IDVW�YHG�KDQV�RUG��L�KDP�HU�*XGV�N UOLJKHG�L�VDQGKHG�IXOGHQGW�'HUDI�YHG�YL��DW�YL�HU�L�KDP�� b
,QJHQ�KDU�QRJHQ�VLQGH�VHW�*XG��PHQ�KYLV�YL�HOVNHU�KLQDQGHQ��EOLYHU�*XG�L�RV��RJ�KDQVN UOLJKHG�HU�IXOGHQGW�L�RV��F
Tid og sted tillader desværre ikke yderligere dvælen ved disse trøstefulde ord; men jeg
forlader dig nu min kære læser i det håb at du gennem læsningen af denne bog har fået
mere lys over verdens bedrag i al dets underfundighed.

Men endnu mere håber jeg, at du gennem læsningen af bogen har fået vakt eller styrket
tilliden til, at den almægtige skabergud, som opretholder alle ting ved sit vældige ord, har
personlig interesse i dig! Ja, endnu mere!
Han elsker dig!  Ikke som den, du kunne ønske dig at være. Ikke på betingelse af, at du
højtideligt lover bod og bedring. Men netop som du er lige nu! Du er accepteret præcis som
du er i dette øjeblik - i kraft af Jesus fuldbragte offer på korset.

Men netop fordi Han elsker dig, vil Han ikke tillade dig fortsat at blive i synden. Dels fordi
den gør dig fortræd og forpester dit liv og dels fordi den hindrer Ham i at have det inderlige
fællesskab med dig, som han ønsker. 

 a Joh.14 23-24

 b 1.Joh. 2 5

 c 1.Joh.4 12
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Hvis der er nogle mennesker, ting eller aktiviteter, som du er bange for at give slip på, fordi
de virker livsvigtige for dig, så fortvivl ikke! Giv Gud lov til og tid til at læge de sår og trau-
mer, som betinger din afhængighed, så kan du slippe dine afguder uden at opleve noget
stort savn.

Der er ingen personsanseelse hos Gud, Derfor har Han gjort det så ufatteligt enkelt at
modtage syndernes forladelse, som blot det at tro på Hans ord. Han har også gjort det
ufatteligt let at elske Ham og vise ham kærlighed. Vi behøver ikke at komme med store
flotte blomsterbuketter eller dyre gaver. Det, som for Gud er den største og mest
fuldkomne kærlighed, har selv den ringeste fattigprås råd til.

'HQ��GHU�KROGHU�IDVW�YHG�KDQV�RUG�
L�KDP�HU�*XGV�N UOLJKHG�L�VDQGKHG�IXOGHQGW.

Men først og fremmest må du i tro bede Gud om at give dig et nyt hjerte og tage imod
tilgivelsen af dine tidligere synder. Det er ganske enkelt, eftersom Han forstår dansk (og
et hvilket som helst andet sprog) og er allestedsnærværende. Tak ham fordi, Han har født
dig i dag. Du er blevet hans søn og kan kalde ham Far. Tak ham for tilgivelsen og bed Ham
vise dig, hvordan dit liv kan leves efter hans ord.
Det kræver naturligvis, at du læser eller hører Ordet, så du ved, hvad det går ud på. Men
du skal kun tage en dag, et øjeblik ad gangen - hvilken trøst for den forsagte ånd. Vil dig
sorg og uro holde fangen? Alting hviler dog i Faders hånd.

Nu ved jeg ikke, hvad jeg mere kan gøre for dig i denne omgang; men, hvis du i tro følger
disse anvisninger, er du også godt på vej ind i den rigtige del af evigheden.
Du er velkommen til at lade høre fra dig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til
bogen. Jeg har jo i undertiden været lidt skarp og sarkastisk overfor humanisterne, men
jeg håber, at det må forstås ret - som kærlig korrektion. Hvor utroligt det end måtte lyde,
så elsker Gud (og jeg) også humanister for ikke at tale om alle mulige andre -"-ister". Det
sørgelige er blot at der er så få, der er i stand til at registrere det.

Kærlig Hilsen

Carl Sukkot
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$SSHQGL[�$�+XPDQLVWLVN�0DQLIHVW�,,
Nedenfor bringes den eneste eksisterende danske version af det Humanistiske Manifest
II fra 1973 a. Denne oversættelse er foretaget på baggrund af den engelske version, som
findes i bogen "The Four Trojan Horses of Humanism" af Harry Cohn.

.XUVLYHULQJHUQH i manifestets tekst angiver, hvilke afsnit, der er citerede i bogen. De
citerede underafsnit indledes af et bogstav i parentes f.eks. (c). En henvisning fra
fodnoterne i bogen som f.eks. HM2.12.c betyder at citatet stammer fra manifestets 12. afsnit,
underafsnit c. Disse henvisninger er også indsat i det samlede manifest i dette appendix.
)HG� NXUVLYHULQJ angiver, at ordene fra manifestets oprindelige forfatteres side var
fremhævede.

'HW�+XPDQLVWLVNH�0DQLIHVW�,, er opdelt i et forord og en indledning med 16 efterfølgende
punkter opdelt i hovedgrupper (Markeret med )('� 6.5,)7� samt en afslutning.
Nummereringen er de humanistiske forfatteres originale mens det er indeværende
forfatter, der har skitseret den korte indholdsfortegnelse som her er gengivet NXUVLYHUHW�-
det originale manifest har ingen indholdsfortegnelse, ligesom de parentetiske underafsnit
�D� er indsat for lettere at referere fra analysen til det samlede manifest):

)2525'
Med de første udfald mod Gud og Religion

,1'/('1,1*
Fremtiden som kun kan reddes af humanismen

5(/,*,21
1. Forkastelse af åbenbaring, Gud, ritual, trosbekendelse
2. Forkastelse af frelse og evigt liv...

(7,.
3. Situationsetik
4. Fornuft og Intelligens er bedre end tro og følelser

,1',9,'(7
5. Det enkelt individs frie valg over al moral og religion
6. Alle former for seksualitet er tilladt

'(02.5$7,6.�6$0)81'
7. Menneske-rettighederne er et krav
8. Deltager-demokrati på alle niveauer
9. Adskillelse af kirke og stat og ideologier og stat
10. Økonomisk velfærd er målet
11. Lige rettigheder for alle

9(5'(166$0)81'(7
12. Afskaffelse af nationale grænser
13. Afskaffelse af krig og vold

 a så vidt det er forfatteren bekendt
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14. Samarbejde om økologien
15. Samarbejde om økonomi og udvikling
16. Teknologien som vigtig nøgle
17. Øget kommunikation og samfærdsel

0(11(6.(+('(1�620�(1�(1+('
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)2525'

Det er nu 40 år siden 'HW�+XPDQLVWLVNH�0DQLIHVW�, fremkom i 1933. Begivenheder siden
da får denne tidligere erklæring til at virke alt for optimistisk. Nazismen har vist hvilke
dybder af brutalitet, menneskeheden formår at udøve. Andre totalitære regimer har under-
trykt menneskerettighederne uden at gøre ende på fattigdommen. Videnskaben har
undertiden medført lige så meget ondt som godt. De seneste tiår har vist os at man kan
udkæmpe umenneskelige krige i fredens navn. Tilløb til politistater selv i demokratiske
samfund, udbredt regerings-spionage, andre former for misbrug fra militære, politiske og
industrielle eliters side og den vedblivende hårdnakkede racisme præsenterer alle sammen
et anderledes og vanskeligt socialt perspektiv. I forskellige samfund er kravene om lige ret
for kvinder og minoritets-grupper en alvorlig udfordring til vor generation.
Da vi nu nærmer os det enogtyvende århundrede, har vi imidlertid brug for en bekræftende
og håbefuld vision. Tro i samme målestok som en fremadskridende kundskab er også
nødvendig. I valget mellem desperation og håb reagerer humanisterne i dette +XPDQLVW0DQLIHVWR�,,�med en positiv erklæring i disse usikre tider.�D��/LJHVRP�L������ WURU�KXPDQLVWHUQH�VWDGLJ�DW� WUDGLWLRQHOOH� IRUPHU� IRU� WHLVPH��VSHFLHOWWLOOLGHQ�WLO�HQ�*XG��VRP�K¡UHU�E¡QQHU�RJ�VRP�IRUPRGHV�DW�HOVNH�PHQQHVNHU�RJ�KDYH�RPVRUJIRU�GHP��O\WWH�WLO�RJ�IRUVWn�E¡QQHU�RJ�Y UH�L�VWDQG�WLO�DW�J¡UH�QRJHW�YHG�GHP��HQ�IRU OGHWIRUHVWLOOLQJ��GHU�WRWDOW�VDYQHU�PDQJOHU�EHYLV��E��7URHQ�Sn�HQ�IUHOVH��GHU�DOHQH�HU�EDVHUHW�Sn�HQ�K¡MWLGHOLJ�HUNO ULQJ��IRUHNRPPHU�VWDGLJDW�Y UH�VNDGHOLJ��LGHW�GHQ�DIOHGHU�IRON�PHG�IDOVNH�IRUKnEQLQJHU�RP�HQ�NRPPHQGH�KLPPHO���F��)RUQXIWLJH�VLQG�V WWHU�VLQ�OLG�WLO�DQGUH�KM OSHPLGOHU�IRU�DW�RYHUOHYH�
De, som underskriver +XPDQLVW�0DQLIHVWR�,, frasiger sig fremsættelsen af en bindende
tros-erklæring; deres individuelle synspunkter kunne udtrykkes på vidt forskellige måder.
Denne erklæring er imidlertid et forsøg på at udtrykke en vision i en tid, som har brug for
vejledning. Der bør udvikles nye erklæringer til at erstatte denne, men for dagen i dag er
det vor overbevisning, at humanismen tilbyder et alternativ, som kan tjene nutidens behov
og lede menneskeheden hen mod fremtiden.

Paul Kurtz, Redaktør af 7KH�+XPDQLVW
Edwin H. Wilson, forhenværende redaktør
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,1'/('1,1*

Det næste århundrede kan og bør være det humanistiske århundrede. Dramatiske
videnskabelige, teknologiske og stadigt accelererende sociale og politiske ændringer
flokkes i vor bevidsthed. Vi har praktisk taget erobret planeten. Udforsket månen,
overvundet  de naturlige grænser for transport og kommunikation; vi står overfor en ny
tidsalders morgengry (The Dawn of a New Age o.a.), parat til at bevæge os længere ud i
rummet og måske befolke andre planeter.
�D� 9HG� YLVHOLJ� DQYHQGHOVH� DI� WHNQRORJLHQ� NDQ� YL� VW\UH� YRUH� RPJLYHOVHU�� EHVHMUHIDWWLJGRPPHQ��PDUNDQW�UHGXFHUH�V\JGRPPHQH��IRUO QJH�YRU�OHYHWLG��PDUNDQW� QGUH�YRU
DGI UG�� QGUH� IRUO¡EHW�DI�GHQ�PHQQHVNHOLJH�HYROXWLRQ�RJ�GHQ�NXOWXUHOOH�XGYLNOLQJ�XGO¡VH�Y OGLJH�Q\�NU IWHU�RJ�XGVW\UH�PHQQHVNHKHGHQ�PHG�HQ�KLGWLO�XVHW�PXOLJKHG�IRU�DWRSQn�HW�RYHUVWU¡PPHQGH�RJ�PHQLQJVIXOGW�OLY��� 
Fremtiden er imidlertid farefuld. Samtidig med, at vi har lært at anvende den
videnskabelige metode på naturen og menneskelivet, har vi åbnet døren for økologisk
skade, overbefolkning, umenneskelige institutioner, totalitær undertrykkelse, og atomare
og biokemiske katastrofer.
�E� $QVLJW�WLO�DQVLJW�PHG�DSRNDO\SWLVNH�SURIHWLHU�RJ�GRPPHGDJV�XGVLJWHU�HU�GHU�PDQJH�GHU�L�GHVSHUDWLRQ�VPLGHU�IRUQXIWHQ�RYHU�ERUG�RJ�NDVWHU�VLJ�L�IDYQHQ�Sn�LUUDWLRQHOOH�NXOWHU�RJWHRORJLHU��VRP�PHGI¡UHU�YLUNHOLJKHGVIOXJW�RJ�PDQJOHQGH�HQJDJHPHQW�
�F� +YHUNHQ�GH� WUDGLWLRQHOOH�PRUDO�ORYH�HOOHU�GH�Q\H� LUUDWLRQHOOH� NXOWHU� NDQ� OHYH�RS� WLOQXWLGHQV�RJ�PRUJHQGDJHQV�EHKRY�
�G� )DOVNH�WHRORJLHU�RP�KnE�RJ�PHVVLDQVNH�LGHRORJLHU��VRP�EORW�HUVWDWWHU�JDPOH�GRJPHUPHG�Q\H�NDQ�LNNH�OHYH�RS�WLO�GH�IDNWLVNH�IRUKROG�L�YHUGHQ��'H�DGVNLOOHU�VQDUHUH�HQG�IRUHQHUIRON�
For at overleve kræves der dristige og frimodige forholdsregler. Vi må udvide
anvendelserne af den videnskabelige metode i stedet for at frasige os den. Vi må
sammensmelte fornuften med medlidenheden for at opbygge konstruktive social og
moralske værdier. Konfronteret med så mange forskellige muligheder for fremtiden, må vi
beslutte os til hvilke af dem, vi ønsker at stræbe efter. Det  endelige mål bør være
opfyldelsen af de muligheder for vækst, der er til stede i det enkelte menneskes
personlighed - ikke blot for de få udvalgte, men for alle mennesker. Kun en fælles verden
og verdensomspændende forholdsregler vil være tilstrækkelige.
Et humanistisk syn på tilværelsen vil kunne drage næring af det enkelte menneskes
kreativitet og tilvejebringe visioner og modet til at arbejde sammen. Dette livssyn
understreger den rolle, som mennesker kan spille i deres egen handleområde. De
kommende tiår råber efter  afgjorte, klarsynede men og kvinder, som er i stand til at
opbyde den vilje, intelligens og samarbejdsevne, der skal til at skabe en ønskværdig
fremtid. Humanismen kan  give det formål og den inspiration, som so mange søger efter;
det kan give personlig mening og betydning i menneskelivet.
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Der findes i vor samtid mange forskellige former for humanisme. Varianterne og hoved-
temaerne i den naturalistiske humanisme omfatter "videnskabelig", "etisk", "demokratisk",
"religiøs" og "marxistisk" humanisme. Fritænkere, ateister, agnostikere, skeptikere, deister,
rationalister, etikere og liberal religion påberåber sig alle at være arvinger af den
humanistiske tradition. Humanismens rødder går tilbage til det gamle Kina, det klassiske
Grækenland og Rom gennem renæssancen og oplysningstiden til den moderne verden
videnskabelige revolution. Men synspunkter, som blot forkaster teisme er ikke
ensbetydende med humanisme. De savner engagement i den positive tro på mulighederne
i mennesket fremskridt og de værdier, som er centrale for dem. Mange i religiøse grupper,
som tror på humanismens fremtid påberåber sig nu humanistiske akkreditiver.
�H� +XPDQLVPHQ�HU�HQ�HWLVN�SURFHV��VRP�V WWHU�RV�DOOH�VDPPHQ�L�VWDQG�WLO�DW�Jn�XG�RYHURJ�KLQVLGHV�GH�WLQJ��GHU�VNLOOHU�RV��KHOWHVNLNNHOVHU��GRJPDWLVNH�WURV�EHNHQGHOVHU�RJ�ULWXHOOHVNLNNH�L�IRUWLGHQV�UHOLJLRQHU�HOOHU�GHUHV�EORWWH�PRGV WQLQJHU�
Vi erklærer et sæt almene principper, som kan tjene som grundlag for samlet handling -
positive principper der er relevante for menneskets nuværende tilstand. De udgør en plan
for et verdsligt samfund i planetær målestok.
Af disse årsager forelægger vi hermed dette nye +XPDQLVWLVNH� 0DQLIHVW for
menneskehedens fremtid; for os er det en håbets vision, en vejledning i tilfredsstillende
overlevelse:

5(/,*,21
��
�D� ,�VLQ�EHGVWH�HJHQVNDE�NDQ�UHOLJLRQ�LQVSLUHUH�WLO�KHQJLYHOVH�WLO�GH�K¡MHVWH�HWLVNHLGHDOHU���)UHPPH�DI�PRUDOVN�KHQJLYHQKHG�RJ�NUHDWLY�IRUHVWLOOLQJVHYQH�HU�XGWU\N�IRU� JWH�nQGHOLJ��HUIDULQJ�RJ�VWU EHQ�
�E� 9L�WURU�LPLGOHUWLG��DW�GH�WUDGLWLRQHOOH�GRJPDWLVNH�HOOHU�DXWRULW UH�UHOLJLRQHU��VRP�V WWHUnEHQEDULQJ�� *XG�� ULWXDOHU� HOOHU� WURVEHNHQGHOVHU� K¡MHUH� HQG� PHQQHVNHOLJH� EHKRY� RJHUIDULQJHU��J¡U�PHQQHVNH�DUWHQ�HQ�VWRU�EM¡UQHWMHQHVWH�
�F� (QKYHU� EHVNULYHOVH� DI� QDWXUHQ� E¡U� NXQQH� EHVWn� GHW� YLGHQVNDEHOLJH� YLGQHVE\UGVSU¡YH��HIWHU�YRU�EHG¡PPHOVH�HU�GHQ�WUDGLWLRQHOOH�UHOLJLRQV�GRJPHU�RJ�P\WHU�LNNH�L�VWDQG�WLOGHWWH��6HOY�Vn�ODQJW�KHQQH�L�KLVWRULHQ�VRP�QX��HU�GHW�Q¡GYHQGLJW�DW�JHQWDJH�YLVVH�JUXQG�O JJHQGH� IDNWD� EDVHUHW� Sn� HQ� NULWLVN� DQYHQGHOVH� DI� YLGHQVNDEHOLJ� IRUQXIW�� 9L� ILQGHUXWLOVWU NNHOLJH�YLGQHVE\UG� WLO�DW� WUR�Sn�HNVLVWHQVHQ�DI�QRJHW�RYHUQDWXUOLJW��GHW�HU�HQWHQPHQLQJVO¡VW�HOOHU�LUUHOHYDQW�L�IRUKROGHW�WLO�VS¡UJVPnOHW�RP�PHQQHVNHUDFHQV�RYHUOHYHOVH�RJWLOIUHGVVWLOOHOVH�
�G� 6RP�LNNH�WHLVWHU�WDJHU�YL�YRUW�XGJDQJVSXQNW�L�PHQQHVNHW�LNNH�L�*XG��L�QDWXUHQ�LNNH�L*XGGRPPHQ��*DQVNH� YLVW� NDQ� QDWXUHQ� UXPPH� VW¡UUH� G\EGHU� HQG� YL� HU� NODUH� RYHU� SnQXY UHQGH�WLGVSXQNW��PHQ�HQKYHU�Q\�RSGDJHOVH�YLO�LPLGOHUWLG�NXQ�XGYLGH�YRUW�NHQGVNDE�WLOGHW�QDWXUOLJH�
Nogle humanister er af den opfattelse, at vi burde omtolke traditionelle religioner og
udstyre dem med et betydningsindhold, som passer til den nuværende situation. Sådanne
omtolkninger vil imidlertid ofte videreføre gamle afhængighedsforhold og former for
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virkelighedsflugt; de bliver let uklare og hæmmer den frie anvendelse af intellektet. Vi har
mere brug for radikalt nye formål og mål for mennesket.
�H��9L�DQHUNHQGHU�EHKRYHW�IRU�DW�EHYDUH�GH�EHGVWH�HWLVNH�O UHU�L�PHQQHVNHKHGHQV�UHOLJL¡VHWUDGLWLRQHU��KYRUDI�PDQJH�HU�I OOHV�DUYHJRGV��0HQ�YL�IRUNDVWHU�GH�WU N�KRV�GHQ�WUDGLWLRQHOOHUHOLJL¡VH�PRUDO��VRP�IRUQ JWHU�PHQQHVNHU�HQ�IXOG�DQHUNHQGHOVH�RJ�Y UGV WWHOVH�DI�GHUHVHJQH�PXOLJKHGHU�RJ�DQVYDU�
�I� 7UDGLWLRQHOOH�UHOLJLRQHU�WLOE\GHU�PHQQHVNHKHGHQ�WU¡VW��PHQ�OLJH�Vn�RIWH�KLQGUHU�GHPHQQHVNHU�L�DW�KM OSH�VLJ�VHOY�HOOHU�RSOHYH�GHUHV�IXOGH�SRWHQWLHO��6nGDQQH�LQVWLWXWLRQHU�WURVV WQLQJHU�RJ�ULWXDOHU�K PPHU�RIWH�YLOMH�WLO�DW� WMHQH�DQGUH��$OW� IRU�RIWH�RSIRUGUHU�WUD�GLWLRQHO�WUR�WLO�DIK QJLJKHG�L�VWHGHW�IRU�XDIK QJLJKHG��O\GLJKHG�VQDUHUH�HQG�VHOYWLOOLG��IU\JWVQDUHUH�HQG�PRG�
�J� ,�GHQ�VHQHVWH�WLG�KDU�GH�IUHPEUDJW�HQ�VRFLDO�DNWLYLWHW�PHG�PDQJH�WHJQ�Sn�UHOHYDQV�LHIWHUG¡QQLQJHUQH�DI��JXG�HU�G¡G��WHRORJLHUQH��0HQ�YL�HU�XGH�DI�VWDQG�WLO�DW�In�¡MH�Sn�QRJHQIRUP�IRU�IRUPnO�HOOHU�IRUV\Q�DQJnHQGH�PHQQHVNH�DUWHQ�
�K���6HOY�RP�GHU�HU�PHJHW��YL�LNNH�YHG��Vn�HU�PHQQHVNHU�VWDGLJ�DQVYDUOLJH�IRU��KYDG�YL�HURJ�KYDG�YL�YLO�EOLYH��,QJHQ�JXGGRP�YLO�IUHOVH�RV��YL�Pn�IUHOVH�RV�VHOY��
��
�D�� /¡IWHU�RP�XG¡GHOLJ� IUHOVH�HOOHU� IU\JW� IRU� HYLJ� IRUG¡PPHOVH�HU� EnGH� LOOXVRULVNH�RJVNDGHOLJH��'H�DIOHGHU�PHQQHVNHU�IUD�GH�¡MHEOLNNHOLJH�J¡UHPnO��IUD�DW�UHDOLVHUH�VLJ�VHOY�RJIUD�DW�UHWWH�RS�Sn�VRFLDOH�XUHWI UGLJKHGHU�
�E��0RGHUQH�YLGHQVNDE�WURU�LNNH�Sn�VnGDQQH�KLVWRULVNH�RSIDWWHOVHU�VRP��'HXV�H[�0DFKLQD�RJ�GHQ�VHOYVW QGLJH�VM O�� �9LGHQVNDEHQ�EHNU IWHU� WY UW� LPRG��DW�PHQQHVNH�DUWHQ�HURSVWnHW�XG�DI�QDWXUOLJH�HYROXWLRQ UH�NU IWHU�
�F� 6n�YLGW� YL� YHG�HU� KHOH� SHUVRQOLJKHGHQ�HQ� IXQNWLRQ�DI� GHQ�ELRORJLVNH�RUJDQLVPHVWUDQVDNWLRQHU�L�HQ�VRFLDO�RJ�NXOWXUHO�VDPPHQK QJ��'HU�HU�LQWHW�SnOLGHOLJW�YLGQHVE\UG�RP�DWOLYHW�YDUHU�O QJHUH�HQ�OHJHPHWV�G¡G�
�G� 9L�OHYHU�YLGHUH�L�YRUH�HIWHUNRPPHUH�RJ�JHQQHP�GHQ�PnGH�YL�KDU�¡YHW�LQGIO\GHOVH�SnDQGUH�L�YRU�NXOWXU�
�H� 7UDGLWLRQHOOH� UHOLJLRQHU� HU� YLVVHOLJ� LNNH� GH� HQHVWH� KLQGULQJHU� IRU� PHQQHVNHWVIUHPVNULGW��$QGUH�LGHRORJLHU�HU�RJVn�L�VWDQG�WLO�DW�K PPH�PHQQHVNHWV�IUHPVNULGW��9LVVHIRUPHU�IRU�SROLWLVNH�LGHRORJLHU�YLUNHU�Q UPHVW�UHOLJL¡VH�RJ�DIVSHMOHU�GH�Y UVWH�HJHQVNDEHUYHG�RUWRGRNVL�RJ�DXWRULWHWVWUR��LV U�QnU�GH�RIUHU�HQNHOWLQGLYLGHU�Sn�XWRSLVNH�O¡IWHUV�DOWUH�
�I� 5HQW� ¡NRQRPLVNH� RJ� SROLWLVNH� V\QVSXQNWHU� KDU� VRP� UHJHO�� XDQVHW� RP� GH� HUNDSLWDOLVWLVNH�HOOHU�NRPPXQLVWLVNH�VDPPH�YLUNQLQJ�VRP�UHOLJL¡VH�RJ�LGHRORJLVNH�GRJPHU�6HOY�RP�PHQQHVNHU�XWYLYOVRPW�KDU�EUXJ�IRU�EnGH�¡NRQRPLVNH�RJ�SROLWLVNH�PnO��KDU�GH�RJVnEUXJ�IRU�NUHDWLYH�Y UGLHU�DW�OHYH�IRU�

(7,.
��
�D� �9L�IDVWVOnU��DW�PRUDOVNH�Y UGLHU��XGVSULQJHU�DI�PHQQHVNHOLJ�HUIDULQJ�
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�E� (WLN�HU�DXWRQRP�RJ�VLWXDWLRQV�EHVWHPW�RJ�NU YHU�LQJHQ�WHRORJLVN�HOOHU�LGHRORJLVNVDQNWLRQHULQJ��F���(WLN�VWDPPHU�IUD�PHQQHVNHWV�EHKRY�RJ�LQWHUHVVHU��%HQ JWHOVH�DI�GHWWH�IRUYULGHU�KHOHJUXQGODJHW�IRU�OLYHW��0HQQHVNHOLYHW�KDU�EHW\GQLQJ�IRUGL�YL�VNDEHU�RJ�XGYLNOHU�YRU�IUHPWLG�
�G� /\NNH�RJ�NUHDWLY�UHDOLVHULQJ�DI�PHQQHVNHOLJH�EHKRY�RJ�¡QVNHU���HQNHOWYLV�RJ�WLO�I OOHVJO GH���HU�KXPDQLVPHQV�JUXQGWHPD��9L�VWU EHU�HIWHU�HW�JRGW�OLY�KHU�RJ�QX��0nOHW�HU�DWV¡JH�OLYHWV�EHULJHOVH�Sn�WURGV�DI�GH�YXOJ UH��NRPPHUFLHOOH��EXUHDXNUDWLVNH�RJ�XPHQQHVNH�OLJJ¡UHQGH�NU IWHU�

)RUQXIW�RJ�LQWHOOLJHQV��
�D� �)RUQXIW�RJ�LQWHOOLJHQV�HU�GH�PHVW�HIIHNWLYH�UHGVNDEHU�PHQQHVNHKHGHQ�KDU�L�HMH��'HUILQGHV�LQJHQ�HUVWDWQLQJ�IRU�GLVVH��KYHUNHQ�WUR�HOOHU�I¡OHOVHU�HU�WLOVWU NNHOLJW�L�VLJ�VHOY�
�E� 'HQ�NRQWUROOHUHGH�DQYHQGHOVH�DI�YLGHQVNDEHOLJH�PHWRGHU��VRP�KDU�RPIRUPHW�QDWXU�RJ�VRFLDO�YLGHQVNDEHUQH�VLGHQ�5HQ VVDQFHQ�VNDO�DQYHQGHV�\GHUOLJHUH��WLO�O¡VQLQJHQ�DIPHQQHVNHWV�SUREOHPHU�
�F� 0HQ�IRUQXIWHQ�VNDO�DIEDODQFHUHV�PHG�\GP\JKHG��HIWHUVRP�GHU��LNNH�HU�QRJHQ�JUXSSH�VRP�KDU�HQHUHW�Sn�YLVGRP�HOOHU�G\G��(M�KHOOHU�HU�GHU�QRJHQ�JDUDQWL�IRU�DW�DOOH�SUREOHP�NDQO¡VHV�HOOHU�DOOH�VS¡UJVPnO�ILQGH�VYDU��'RJ�HU�NULWLVN�LQWHOOLJHQV�PHG�HQ�WLOI¡UVHO�DI�PHQQH�VNHOLJH�RPVRUJ�GHQ�EHGVWH�PHWRGH��VRP�PHQQHVNHKHGHQ�KDU�WLO�O¡VQLQJHQ�DI�SUREOHPHU�)RUQXIWHQ� E¡U� DIEDODQFHUHV� PHG� PHGOLGHQKHG� RJ� PHGI¡OHOVH� RJ� KHOH� SHUVRQHQ� E¡UWLOJRGHVHV�
�G� 6nOHGHV�J¡U�YL�RV�LNNH�WLO�IRUWDOHUH�IRU�DQYHQGHOVHQ�DI�YLGHQVNDEHOLJ�LQWHOOLJHQV�XDI�K QJLJW�DI�HOOHU�L�PRGV WQLQJ�WLO�I¡OHOVHU��IRU�YL�WURU�Sn�RSG\UNHOVH�DI�I¡OHOVHU�RJ�N UOLJKHG�(IWHUKnQGHQ� VRP� YLGHQVNDEHQ� XGYLGHU� JU QVHUQH� IRU�� KYDG� GHU� HU� NHQGW�� IRUQ\HVPHQQHVNHWV�IRUQHPPHOVH�DI�XQGUHQ�WLO�VWDGLJKHG��RJ�NXQVW��SRHVL�RJ�PXVLN�InU� LQGSDVVDPPHQ�PHG�UHOLJLRQ�RJ�HWLN�

,1',9,'(7
��
�D� �9 UGLHQ�RJ�Y UGLJKHGHQ�DI�GHW�HQNHOWH�PHQQHVNH�HU�HQ�Y VHQWOLJ�KXPDQLVWLVNY UGL��'HW�HQNHOWH�PHQQHVNH�E¡U�RSPXQWUHV� WLO�DW� LQGVH�VLQH�HJQH� �NUHDWLYH�HYQHU�RJ¡QVNHU�
�E� 9L�IRUNDVWHU�DOOH�UHOLJL¡VH��LGHRORJLVNH�HOOHU�PRUDOVNH�ORYH��VRP�QHGJ¡U�GHQ�HQNHOWH�XQGHUWU\NNHU�IULKHGHQ��VO¡YHU�LQWHOOHNWHW�RJ�XPHQQHVNHOLJJ¡U�SHUVRQOLJKHGHQ�
�F� 9L�WURU�Sn�PDNVLPDO�LQGLYLGXHO�VHOYEHVWHPPHOVH�L�VDPNODQJ�PHG�VRFLDOW�DQVYDUOLJKHG�6N¡QW� YLGHQVNDEHQ� NDQ� J¡UH� UHGH� IRU� nUVDJHUQH� WLO� DGI UG�� Vn� HU� PXOLJKHGHUQH� IRU
LQGLYLGXHOOH�IULH�YDOJ�WLO�VWHGH�L�PHQQHVNHOLYHW�RJ�GLVVH�E¡U�EOLYH�IOHUH
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6HNVXDOLWHW
��
�D� 3n�GHW�VHNVXHOOH�RPUnGH� WURU�YL� DW�GHQ� IRUP� IRU� LQWROHUDQWH�KROGQLQJHU�� VRP�RIWHG\UNHV�DI�RUWRGRNVH�UHOLJLRQHU�RJ�SXULWDQVNH�NXOWXUHU��L�XULPHOLJ�JUDG�XQGHUWU\NNHU�VHNVXHODGI UG�
�E� 5HWWHQ�WLO�SU YHQWLRQ��SURYRNHUHW�DERUW�RJ�VNLOVPLVVH�E¡U�DQHUNHQGHV�
�F� 6N¡QW�YL�LNNH�JRGNHQGHU�XGQ\WWHQGH�RJ�QHGY UGLJHQGH�IRUPHU�IRU�VHNVXDOLWHW�¡QVNHUYL�KHOOHU�LNNH�DW�IRUE\GH�KYHUNHQ�YHG�VNUHYQH�HOOHU�XVNUHYQH�ORYH�QRJHQ�IRUPHU�IRU�VHNVXHODGI UG�PHOOHP�YRNVQH�SDUWQHUH��VRP�HU�LQGE\UGHV�HQLJH�
�G� 'H�PDQJH�IRUPHU�IRU�VHNVXHO�XGIRUVNQLQJ�E¡U�LNNH�L�VLJ�VHOY�EHWUDJWHV�VRP��RQGH��8GHQ�DW�ELOOLJH�VDQVHO¡V�OLJHJ\OGLJKHG�HOOHU�W¡MOHVO¡V�SURPLVNXLWHW�E¡U�HW�FLYLOLVHUHW�VDPIXQG
Y UH�WROHUDQW��%RUWVHW�IUD�DW�J¡UH�DQGUH�IRUWU G�HOOHU�WYLQJH�GHP�WLO�DW�J¡UH�GHW�VDPPH��E¡UGHW�HQNHOWH�LQGLYLG�KDYH�ORY�WLO�DW�XGWU\NNH�GHUHV�VHNVXHOOH�WLOE¡MHOLJKHGHU�RJ�Y OJH�GHQ�OLYV�VWLO��GH�IRUHWU NNHU�
�H� 9L�¡QVNHU�DW�IUHPPH�XGYLNOLQJHQ�DI�HQ�DQVYDUOLJ�KROGQLQJ�RYHUIRU�VHNVXDOLWHW��VRP�LNNHEORW�J¡U�PHQQHVNHU�WLO�VHNVXDO�REMHNWHU�RJ�KYRUL�LQWLPLWHW��I¡OVRPKHG��UHVSHNW�RJ� UOLJKHGL�LQGE\UGHV�IRUKROG�RSPXQWUHV��0RUDOVN�XGGDQQHOVH�WLO�E¡UQ�RJ�YRNVQH�HU�HQ�YLJWLJ�PnGH�DW�XGYLNOH�EHYLGVWKHG�RJ�VHNVXHO�PRGHQKHG�Sn�

'(02.5$7,6.�6$0)81'
��
�D��)RU�DW�IUHPPH�IULKHGHQ�RJ�Y UGLJKHGHQ�Pn�GHQ�HQNHOWH�RSOHYH�GHQ�IXOGH
U NNHYLGGH�DI�ERUJHUUHWWLJKHGHU�L�DOOH�VDPIXQG��'HWWH�LQGHE UHU�WDOHIULKHG�RJ�SUHVVH�IULKHG��SROLWLVN�GHPRNUDWL��ORYI VWHW�UHW�WLO�DW�RSSRQHUH�PRG�UHJHULQJHQV�SROLWLN�UHWI UGLJH�GRPVWROH��UHOLJLRQVIULKHG��IRUHQLQJVIULKHG�VDPW�NXQVWQHULVN��YLGHQVNDEHOLJ�RJNXOWXUHO�IULKHG��
�E� 'HW�LQGHE UHU�RJVn�DQHUNHQGHOVHQ�DI�LQGLYLGHWV�UHW�WLO�DW�G¡�PHG�Y UGLJKHG����
�F� 'HW�LQGHE UHU�RJVn����HXWDQDVL�RJ�UHWWHQ�WLO�VHOYPRUG��
�G� 9L�HU�PRGVWDQGHUH�DI�GHQ�VWLJHQGH�NU QNHOVH�DI�SULYDWOLYHW��XDQVHW�PHG�KYLONHPLGOHU��L�EnGH�WRWDOLW UH�RJ�GHPRNUDWLVNH�VDPIXQG��9L�¡QVNHU�DW�VLNUH��XGYLGH�RJ
JHQQHPI¡UH�GH�SULQFLSSHU�IRU�PHQQHVNHOLJH�IULKHG��VRP�KDU�XGYLNOHW�VLJ�IUD�0DJQD
&DUWD�WLO�0HQQHVNH�UHWWLJKHGV�HUNO ULQJHQ�RJ�GHQ�8QLYHUVHOOH�0HQQHVNH�UHWWLJKHGV�HUNO ULQJ�
��
9L�HU�WLOK QJHUH�DI�HW�nEHQW�RJ�GHPRNUDWLVN�VDPIXQG��9L�Pn�XGEUHGH�GHOWDJHU�
GHPRNUDWLHW�L�GHQ�VDQGH�IRUP�WLO�¡NRQRPLHQ��VNROHQ��IDPLOLHQ��DUEHMGVSODGVHQ�RJ�IUL�YLOOLJH�IRUHQLQJHU��'HU�Pn�VNH�HQ�GHFHQWUDOLVHULQJ�DI�EHVOXWQLQJVSURFHVVHUQH��Vn�GHRPIDWWHU�HQ�XGEUHGW�GHOWDJHOVH�DI�IRON�Sn�DOOH�QLYHDXHU���VRFLDO��SROLWLVN�RJ�¡NRQRPLVN�(QKYHU�E¡U�KDYH�LQGIO\GHOVH�Sn�XGYLNOLQJHQ�DI�GH�Y UGLHU�RJ�PnO��VRP�DIJ¡U�GHUHV�OLY�,QVWLWXWLRQHU�E¡U�Y UH��DQVYDUOLJH�RYHUIRU�XGWU\NWH�¡QVNHU�RJ�EHKRY��%HWLQJHOVHUQH�IRUDUEHMGH��XGGDQQHOVH��DQGDJW�RJ�OHJ�E¡U�PHQQHVNHOLJJ¡UHV��)UHPPHGJ¡UHQGH�NU IWHU
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E¡U�PRGLILFHUHV�HOOHU�XGVOHWWHV�RJ�EXUHDXNUDWLVNH�VWUXNWXUHU�E¡U�KROGHV�Sn�HW�PLQLPXP�0HQQHVNHU�HU�YLJWLJHUH�HQG�'H�7L�%XG��UHJOHU��IRUVNULIWHU�RJ�UHJXODWLYHU�
�� (Q�DGVNLOOHOVH�PHOOHP�NLUNH�RJ�VWDW�RJ�HQ�DGVNLOOHOVH�PHOOHP�LGHRORJL�RJ�VWDW
HU�E\GHQGH�Q¡GYHQGLJ��6WDWHQ�E¡U�RSPXQWUH�WLO�GHQ�VW¡UVW�PXOLJH�IULKHG�IRU�IRUVNHOOLJHPRUDOVNH��SROLWLVNH��UHOLJL¡VH�RJ�VRFLDOH�Y UGLHU�L�VDPIXQGHW��'HQ�E¡U�LNNH�EHJXQVWLJHQRJHQ�V UOLJH�UHOLJL¡VH�JUXSSHU�JHQQHP�DQYHQGHOVH�DI�RIIHQWOLJH�PLGOHU��HM�KHOOHU�YLHVLJ�WLO�HQ�HQNHOW�LGHRORJL�RJ�GHUYHG�NRPPH�WLO�DW�YLUNH�VRP�UHGVNDE�IRU�SURSDJDQGD�HOOHUXQGHUWU\NNHOVH���VSHFLHOW�RYHUIRU�DIYLJHUH�
��� 0HQQHVNHOLJH�VDPIXQG�E¡U�YXUGHUH�¡NRQRPLVNH�Y UGLHU�LNNH�XG�IUD�UHWRULVNH�HOOHU
LGHRORJLVNH�NULWHULHU��PHQ�XG�IUD�KYRUYLGW�GH�¡JHU�GHQ�¡NRQRPLVNH�YHOI UG�IRU�DOOHLQGLYLGHU�RJ�JUXSSHU�RJ�PLQGVNHU�IDWWLJGRP�RJ�HOHQGLJKHG��¡JHU�GHQ�VDPOHGHPHQQHVNHOLJH�WLOIUHGVKHG�RJ�EHIRUGUHU�OLYVNYDOLWHWHQ��6nOHGHV�VWnU�G¡UHQ�nEHQ�IRUDOWHUQDWLYH�¡NRQRPLVNH�V\VWHPHU��9L�Pn�GHPRNUDWLVHUH�¡NRQRPLHQ�RJ�G¡PPH�GHQ�HIWHUGHQV�DQVYDUOLJKHG�RYHUIRU�PHQQHVNHOLJH�EHKRY��LGHW�UHVXOWDWHUQH�EHG¡PPHV�XG�IUD�GHWI OOHV�JRGH�

3ULQFLSSHW�RP�PRUDOVN�OLJHY UG���
�D� 3ULQFLSSHW�RP�PRUDOVN�OLJHY UGPn�XGVWU NNHV�JHQQHP�IMHUQHOVH�DI�DOIRUVNHOVEHKDQGOLQJ�VRP�I¡OJH�DI�UDFH��UHOLJLRQ��N¡Q��DOGHU�HOOHU�QDWLRQDOLWHW��'HWWHEHW\GHU�OLJH�DQOHGQLQJ�RJ�OLJH�DQHUNHQGHOVH�DI�WDOHQWHU�RJ�SU VWDWLRQHU�
�E� 'HQ�HQNHOW�Pn�RSPXQWUHV�WLO�DW�ELGUDJH�WLO�VLQ�HJHQ�IRUEHGULQJ�
�F� +YLV�GH�LNNH�HU�VWDQG�WLO�GH��E¡U�VDPIXQGHW�WLOYHMHEULQJH��PLGOHU�WLO�DW�WLOIUHGVVWLOOHGHUHV�JUXQGO JJHQGH��¡NRQRPLVNH��VXQGKHGVP VVLJH�RJ�NXOWXUHOOH�WDUY��KYLONHW��KYRUHQG�UHVXUVHUQH�PXOLJJ¡U�GHW��LQGHE UHU�HQ�JDUDQWHUHW�nUOLJ�LQGW JW�
�G� 9L�KDU�RPVRUJ�IRU�GH� OGUHV��GH�VYDJHOLJHV��GH�GnUOLJW�VWLOOHGHV�RJ�GH�XGVW¡GWHVYHOI UG���GH�PHQWDOW�UHWDUGHUHGH��IRUODGWH�HOOHU�PLVEUXJWH�E¡UQ��GH�KDQGLFDSSHGH��GHI QJVOHGH��VWRIPLVEUXJHUQH���IRU�DOOH�VRP�EOLYHU�IRUV¡PW�HOOHU�RYHUVHW�DI�VDPIXQGHW��(QSUDNWLVHUHQGH�KXPDQLVW�E¡U�J¡UH�GHW�WLO�VLW�NDOG�DW�PHQQHVNHOLJJ¡UH�SHUVRQOLJHUHODWLRQHU�
�H� 9L�WURU�Sn�UHWWHQ�WLO�XQLYHUVHO�XGGDQQHOVH��$OOH�KDU�UHW�WLO�GHQ�NXOWXUHOOH�PXOLJKHGIRU�DW�UHDOLVHUH�VLQH�VSHFLHOOH�PXOLJKHGHU�RJ�WDOHQWHU��6NROHUQH�E¡U�IUHPPH�HWWLOIUHGVVWLOOHQGH�RJ�SURGXNWLYW�OLY��'H�E¡U�Y UH�nEQH�Sn�DOOH�QLYHDXHU�IRU�KYHP�VRP�KHOVW�PDQ�E¡U�RSPXQWUHV�WLO�DW�RSQn�GH�EHGVWH�UHVXOWDWHU��)RUQ\HQGH�RJ�HNVSHULPHQWHOOHIRUPHU�IRU�XQGHUYLVQLQJ�VNDO�E\GHV�YHONRPPHQ��'H�XQJHV�HQHUJL�RJ�LGHDOLVPH�IRUWMHQHUDW�EOLYH�Y UGVDW�RJ�NDQDOLVHUHW�WLO�NRQVWUXNWLYH�IRUPnO�
�I� 9L�IRUNDVWHU�UDFHP VVLJH��UHOLJL¡VH��HWQLVNH�HOOHU�NODVVHEHWLQJHGH�PRGV WQLQJHU�6N¡QW�YL�WURU�Sn�NXOWXUHO�PDQJIROGLJKHG�RJ�RSPXQWUHU�UDFHP VVLJ�RJ�HWQLVN�VWROWKHG�IRUNDVWHU�YL�VNLOOHY JJH��VRP�IUHPPHU�IUHPPHGJ¡UHOVH�RJ�V WWHU�IRON�RJ�JUXSSHU�RSLPRG�KLQDQGHQ��9L�IRUHVWLOOHU�RV�HW�LQWHJUHUHW�VDPIXQG��KYRU�PHQQHVNHU�KDU�PDNVLPDOHPXOLJKHGHU�IRU�IULH�RJ�IULYLOOLJH�IRUHQLQJVGDQQHOVHU��
�J� 9L�HU�NULWLVNH�RYHUIRU�VH[LVPH�HOOHU�VHNVXHO�FKDXYLQLVPH���KYDG�HQWHQ�GHQ�HUPDVNXOLQ�HOOHU�IHPLQLQ��9L�WURU�Sn�OLJH�UHW�IRU�EnGH�NYLQGHU�RJ�P QG�WLO�DW�RSI\OGH�GHUHV
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VSHFLHOOH�NDUULHUHU�RJ�PXOLJKHGHU��HIWHU�KYDG�GH�ILQGHU�IRU�JRGW��XGHQ�GLVNULPLQHULQJ�DIGHQ�HQNHOWH�

9(5'(166$0)81'(7
���9L�ILQGHU�GHW�EHNODJHOLJW��DW�PHQQHVNHKHGHQ�HU�RSVSOLWWHW�DI�QDWLRQDOLVWLVNH�nUVDJHU��9LKDU�QnHW�HW�YHQGHSXQNW�L�PHQQHVNHKHGHQV�KLVWRULH��KYRU�GHQ�EHGVWH�PXOLJKHG�HU�DW
RYHUVNULGH�JU QVHUQH�IRU�QDWLRQDO�VXYHU QLWHW�RJ�VWU EH�HIWHU�RSE\JQLQJHQ�DI�HW
YHUGHQVVDPIXQG��KYRUL�DOOH�GHOH�DI�PHQQHVNHKHGHQV�IDPLOLH�NDQ�GHOWDJH��6nOHGHV�VHUYL�IUHP�WLO�XGYLNOLQJHQ�DI�HW�V\VWHP�DI�YHUGHQVRPIDWWHQGH�ORYH�RJ�HQ�YHUGHQVRUGHQ��VRPKYLOHU�Sn�HQ�PHOOHPIRONHOLJ�I¡GHUDO�UHJHULQJ��'HQQH�YLO�DQHUNHQGH�NXOWXUHO�SOXUDOLVPH�RJYDULDWLRQ��'HQ�YLO�LNNH�XGHOXNNH�VWROWKHG�RYHU�QDWLRQDO�RSULQGHOVH�RJ�EHGULIWHU��HM�KHOOHUEHKDQGOLQJHQ�DI�UHJLRQDOH�SUREOHPHU�Sn�UHJLRQDO�EDVLV��0HQ�PHQQHVNHKHGHQVIUHPVNULGW�NDQ�LNNH�O QJHUH�RSQnV�YHG�HQVLGLJ��IRNXVHULQJ�Sn�HQ�EHVWHPW�GHO�DI�YHUGHQ�9HVWOLJ�HOOHU�¡VWOLJ��XGYLNOHW�HOOHU�XQGHUXGYLNOHW��)RU�I¡UVWH�JDQJ�L�PHQQHVNHKHGHQVKLVWRULH�NDQ�LQJHQ�GHO�DI�PHQQHVNHKHGHQ�LVROHUHV�IUD�GH�DQGUH��'HQ�HQNHOWHV�IUHPWLG�HUSn�HQ�HOOHU�DQGHQ�PnGH�IRUEXQGHW�PHG�DOOH�DQGUHV�
6nOHGHV�EHNU IWHU�YL�HQGQX�HQ�JDQJ�HQ�EHVOXWQLQJ�RP�DW�RSE\JJH�HW�YHUGHQV�
VDPIXQG�VDPWLGLJW�PHG���DW�YL�LQGVHU��DW�GHWWH�VWLOOHU�RV�RYHUIRU�QRJOH�YDQVNHOLJH�YDOJ�
��� 'HWWH�YHUGHQVVDPIXQG�VNDO�IUDVNULYH�VLJ�DW�EHQ\WWH�YROG�RJ�PDJW�VRP�XGYHM��WLOO¡VQLQJ�DI�LQWHUQDWLRQDOH�XRYHUHQVVWHPPHOVHU��9L�WURU�Sn�HQ�IUHGHOLJ�O¡VQLQJ�DI�NRQIOLNWHUYHG�LQWHUQDWLRQDOH�GRPVWROH�RJ�YHG�XGYLNOLQJ�DI�IRUKDQGOLQJHQV�RJ�NRPSURPLVHWV�NXQVW�.ULJ�HU�IRU OGHW��'HW�VDPPH�J OGHU�DQYHQGHOVHQ�DI�NHUQHYnEHQ�RJ�ELRORJLVNH�HOOHUNHPLVNH�YnEHQ��'HW�HU�E\GHQGH�Q¡GYHQGLJW�IRU�SODQHWHQ�DW�UHGXFHUH�PLOLW UXGJLIWHUQHRJ�DQYHQGH�GLVVH�EHVSDUHOVHU�WLO�IUHGHOLJH�IRUPnO�WLO�JDYQ�IRU�IRONHQH�
��� 9HUGHQVVDPIXQGHW�HU�Q¡GW�WLO�DW�LQGJn�L�HQ�NRRSHUDWLY�SODQO JQLQJ�RPNULQJDQYHQGHOVHQ�DI�GH�KDVWLJW�VYLQGHQGH�UHVXUVHU��3ODQHWHQ�-RUGHQ�Pn�EHWUDJWHV�VRP�HWHQNHOW�¡NRV\VWHP���NRORJLVN�VNDGH��URYGULIW�Sn�UHVXUVHU�RJ�RYHUY OGHQGHEHIRONQLQJVWLOY NVW�Pn�EULQJHV�XQGHU�NRQWURO�HIWHU�PHOOHPIRONHOLJ�RYHUHQVNRPVW��2S�G\UNHOVHQ�RJ�EHYDUHOVHQ�DI�QDWXUHQ�HU�HW�PRUDOVN�VS¡UJVPnO��YL�E¡U�EHWUDJWH�RV�VHOYVRP�HQ�GHO�DI�GH�NLOGHU��GHU�J¡U�GHW�PXOLJW�IRU�RV�DW�OHYH�L�QDWXUHQ��9L�Pn�IULJ¡UH�YRUHVYHUGHQ�IUD�XQ¡GYHQGLJ�IRUXUHQLQJ�RJ�DIIDOG��LGHW�YL�PHG�DQVYDU�EHYDUHU�RJ�VNDEHUY UGLHU��EnGH�L�QDWXUHQ�RJ�L�PHQQHVNHU��'HQ�VDPYLWWLJKHGVO¡VH�URYGULIW�SnQDWXUUHVVRXUFHUQH�Pn�RSK¡UH�
����D� 3UREOHPHUQH�YHG�¡NRQRPLVN�Y NVW�RJ�XGYLNOLQJ�NDQ�LNNH�O QJHUH�O¡VHV�DIHQ�HQNHOW�QDWLRQ��GH�HU�DI�YHUGHQVRPVS QGHQGH�DUW��
�E� 'HW�HU�GH�XGYLNOHGH�ODQGHV�PRUDOVNH�SOLJW���JHQQHP�HQ�LQWHUQDWLRQDO�P\QGLJKHG�WLOVLNULQJ�DI�PHQQHVNHUHWWLJKHGHUQH���DW�WLOYHMHEULQJH��PDVVLYH�WHNQLVNH�
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ODQGEUXJVP VVLJH��PHGLFLQVNH�RJ�¡NRQRPLVNH�IRUPHU�IRU�ELVWDQG��KHUXQGHU�WHNQLNNHUWLO�I¡GVHOVNRQWURO��WLO�XGYLNOLQJVODQGHQH�
�F� 9HUGHQV�IDWWLJGRP�Pn�RSK¡UH��6nOHGHV�E¡UQ�PDQ�Sn�YHUGHQVRPVS QGHQGH�SODQUHGXFHUH�HNVWUHPH�IRUVNHOOH�L�IRUPXH��LQGNRPVW�RJ�¡NRQRPLVN�Y NVW�
����7HNQRORJLHQ�HU�HQ�OLYVYLJWLJ�Q¡JOH
�D� 7HNQRORJLHQ�HU�HQ�OLYVYLJWLJ�Q¡JOH�WLO�PHQQHVNHOLJW�IUHPVNULGW�RJ�XGYLNOLQJ��9LWDJHU�DIVWDQG�IUD�HQKYHU�IRUP�IRU�EHVY UJHOVHU��VRP�XNULWLVN�IRUG¡PPHU�DO�WHNQRORJL�RJYLGHQVNDE��VDPW�RSIRUGULQJHU�WLO�LNNH�\GHUOLJHUH�DW�DQYHQGH�YLGHQVNDEHOLJH�IUHPVNULGW�WLOPHQQHVNHKHGHQV�JRGH�
�E� 9L�J¡U�LQGVLJHOVHU�PRG�HQKYHU�WHQGHQV�WLO�DW�FHQVXUHUH�YLGHQVNDEHOLJJUXQGIRUVNQLQJ�Sn�EDJJUXQG�DI�PRUDOVNH��SROLWLVNH�HOOHU�VRFLDOH�PRWLYHU�
�F� 7HNQRORJLHQ�Pn�LPLGOHUWLG�RPK\JJHOLJW�YXUGHUHV�XG�IUD�NRQVHNYHQVHUQH�DI�GHQVDQYHQGHOVH���VNDGHOLJH�RJ�¡GHO JJHQGH�IRUDQGULQJHU�E¡U�XQGJnV��9L�EOLYHU�VSHFLHOWRSU¡UWH��QnU�WHNQRORJL�HOOHU�EXUHDXNUDWL�VW\UHU��PDQLSXOHUHU�HOOH�PRGLILFHUHU�PHQQHVNHUXGHQ�GHUHV�VDPW\NNH��'HW�DW�HQ�WLQJ�HU�WHNQLVN�PXOLJW�HU�LNNH�HQVEHW\GHQGH�PHG��DW�GHWHU�VRFLDOW�HOOHU�NXOWXUHOW�¡QVNHOLJW�
��� 9L�Pn�XGYLGH�NRPPXQLNDWLRQHQ�RJ�EHY JHOLJKHGHQ�Sn�WY UV�DI�JU QVHUQH�5HMVH�UHVWULNWLRQHU�Pn�RSK¡UH��9HUGHQ�Pn�Y UH�nEHQ�IRU�IRUVNHOOLJH�SROLWLVNH�LGHRORJLVNH�RJ�PRUDOVNH�V\QVSXQNWHU�RJ�XGYLNOH�HW�YHUGHQVRPVS QGHQGH�V\VWHP�DI�79�RJ�UDGLR�WLO�LQIRUPDWLRQ�RJ�XGGDQQHOVH��9L�HIWHUO\VHU�VnOHGHV�IXOG�LQWHUQDWLRQDOW
VDPDUEHMGH��RPNULQJ�NXOWXU��YLGHQVNDE��NXQVW�RJ�WHNQRORJL�Sn�WY UV�DI�LGHRORJLVNH
JU QVHU��9L�Pn�O UH�DW�OHYH�nEHQW�VDPPHQ��KYLV�YL�LNNH�VNDO�Jn�WLO�JUXQGH�VDPPHQ�

0(11(6.(+('(1�620�(1�(1+('
18.
�D� $IVOXWQLQJVYLV��9HUGHQ�NDQ�LNNH�YHQWH�Sn�DW�HQ�IRUVRQLQJ�PHOOHP�NRQNXUUHUHQGHSROLWLVNH�HOOHU�¡NRQRPLVNH�V\VWHPHU�VNDO�O¡VH�GHQV�SUREOHPHU��1X�HU�GHW�Sn�WLGH��DW�P QGRJ�NYLQGHU�DI�JRG�YLOMH�VNDO�IUHPPH�RSE\JQLQJHQ�DI�HQ�IUHGHOLJ�RJ�IUHPJDQJVULJ�YHUGHQ�
�E� 9L�RSIRUGUHU�LQGWU QJHQGH�WLO�DW�PDQ�V WWHU�VLJ�XG�RYHU�VQ YHUV\QHGH�OR\DOLWHW��RJXE¡MHOLJH� PRUDOVNH� RJ� UHOLJL¡VH� LGHRORJLHU�� 9L� � RSIRUGUHU� WLO� DQHUNHQGHOVH� DI� DOOHPHQQHVNHUV� I OOHV� PHQQHVNHOLJKHG�� <GHUOLJHUH� RSIRUGUHU� YL� WLO� DQYHQGH� IRUQXIW� RJPHGOLGHQKHG�WLO�DW�IUHPEULQJH�GHQ�YHUGHQ�YL�KDU�EUXJ�IRU����HQ�YHUGHQ��KYRUL�IUHG��IUHPJDQJRJ� IULKHG�� O\NNH� HU� WLOJ QJHOLJ� IRU� DOOH�� /DG� RV� LNNH� RSJLYH� GHQ� YLVLRQ�� KYHUNHQ� DIGHVSHUDWLRQ�HOOHU�IHMKHG�
�F� 9L�HU�VHOY�DQVYDUOLJH�IRU��KYDG�YL�HU�RJ�KYDG�YL�YLO�EOLYH���
�G� /DG�RV�DUEHMGH�VDPPHQ�Sn�DW�VNDEH�HQ�KXPDQ�YHUGHQ�PHG�PLGOHU��VRP�VYDUHU�WLOPHQQHVNHOLJH�PnO��
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�H� �GHO JJHQGH�LGHRORJLVNH�IRUVNHOOH�PHOOHP�NRPPXQLVPH��NDSLWDOLVPH�RJ�UDGLNDOLVPHE¡U�RYHUYLQGHV��/DG�RV�NRPPH�PHG�HW�RSUnE�HIWHU�HQ�DIVOXWQLQJ�DI�WHUURU�RJ�KDG�
�I� 9L�YLO�NXQ�Y UH�L�VWDQG�WLO�DW�RYHUOHYH�RJ�J¡UH�IUHPJDQJ�L�HQ�YHUGHQ��VRP�KDU�I OOHVPHQQHVNHOLJH�Y UGLHU��9L�NDQ�LY UNV WWH�Q\H�UHWQLQJVOLQLHU�IRU�PHQQHVNHKHGHQ���JDPOHULYDOLVHULQJHU� NDQ� HUVWDWWHV� DI� EUHGW� EDVHUHGH� NRRSHUDWLYH� LQGVDWVHU�� )RUSOLJWHOVHQ� WLOWROHUDQFH��IRUVWnHOVH�RJ�IUHGHOLJ�IRUKDQGOLQJ�WYLQJHU�RV�LNNH�WLO�DW�DIILQGH�RV�PH�VWDWXV�TXRHOOHU�RSWUDSQLQJHQ�DI�G\QDPLVNH�RJ�UHYROXWLRQ UH�NU IWHU��'HQ�VDQGH�UHYROXWLRQ�ILQGHU�VWHGRJ�NDQ�IRUVDW�J¡UH�GHW�L�IRUP�DI�XWDOOLJH�LNNH�YROGHOLJH�MXVWHULQJHU��0HQ�GHWWH�HU�HQ�I¡OJH�DIYLOOLJKHGHQ�WLO�DW�Jn�YLGHUH�IUHPDG�WLO�Q\H�RJ�YRNVHQGH�QLYHDXHU�
�J� 3n� GHW� QXY UHQGH� DIJ¡UHQGH� ¡MHEOLN� L� KLVWRULHQ�� Pn� IRUSOLJWHOVHQ� RYHUIRU� KHOHPHQQHVNHKHGHQ�Y UH�GHQ�K¡MHVWH�IRUSOLJWHOVH�VRP�YL�HU�L�VWDQG�WLO�DW�SnWDJH�RV��GHQ�JnUXG�RYHU�DOOH�VQ YUH�IRUPHU�IRU�WURVNDE�PRG�NLUNH��VWDW��SDUWL��NODVVH�HOOHU�UDFH���LGHW�GHQ�JnUIUHPDG�PRGH�HQ�YLGHUH�YLVLRQ�DI�PHQQHVNHWV�PXOLJKHGHU�
�K� +YLONHW�PnO�HU�YHO�PHUH�XGIRUGUHQGH�IRU�PHQQHVNHKHGHQ��HQG�DW�GHQ�HQNHOWH��EnGHLGHRORJLVN�RJ�SUDNWLVN��EOLYHU�ERUJHU�L�HW�YHUGHQVVDPIXQG��'HW�HU�HQ�NODVVLVN�YLVLRQ��YL�NDQQX�JLYH�GHQ�HQ�Q\�OLYVNUDIW�
�L� +XPDQLVPHQ�IRUWRONHW�Sn�GHQQH�PnGH�HU�HQ�PRUDOVN�NUDIW��GHU�KDU�WLGHQ�Sn�VLQ�VLGH�9L� WURU��DW�PHQQHVNHKHGHQ�HU� L�EHVLGGHOVH�DI�GHQ�SRWHQWLHOOH� LQWHOOLJHQV��JRGH�YLOMH�RJVDPDUEHMGVHYQH�� VRP� J¡U� GHW� PXOLJW� DW� LY UNV WWH� GHQQH� IRUSOLJWHOVH� LQGHQIRU� GHNRPPHQGH�WLnU�
�M� 9L��GH�XQGHUWHJQHGH�DIO JJHU�YRUW� O¡IWH�RP��HQGVN¡QW�YL� LNNH�Q¡GYHQGLJYLVELIDOGHU� KYHU� HQHVWH� GHWDOMH� L� RYHQVWnHQGH�� DW� JLYH� YRUH� JHQHUHOOH� VW¡WWH� WLO� +XPDQLVW0DQLIHVWR� ,,� IRU�PHQQHVNHKHGHQV� IUHPWLG��'LVVH�EHNU IWHOVHU�HU� LNNH�DW�EHWUDJWH� VRPQRJHQ�HQGHOLJ�WURV�EHNHQGHOVH�HOOHU�GRJPH��PHQ�HW�XGWU\N�IRU�HQ�OHYHQGH�RJ�YRNVHQGH�WUR�9L�LQGE\GHU�DQGUH�L�DOOH�ODQGH�WLO�DW�VOXWWH�VLJ�WLO�RV�L�GHQ�\GHUOLJHUH�XGYLNOLQJ�RJ�GHW�YLGHUHDUEHMGH�PRG�GLVVH�PnO�

8QGHUVNULYHUQH
Dokumentet afsluttes af en lang række underskrifter af fremtrædende humanistiske
akademikere og forfattere samt en flok enten meget naive eller frafaldne kristne og jøder.
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