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Kristendom.

Skede 1:

Kroppen föds, och därmed en ande (själ).

Skede 2:

Kroppen dör, men dess ande lever vidare.

Skede 3:

Anden bevaras i det tillstånd den hade då kroppen dog.

Skede 4:

Beroende på människans jordeliv kommer sedan anden att
förflyttas till antingen helvetet eller himlen. Innan eller i och med
denna förflyttning återskapas den kropp som vid jordelivets slut
dog ut, d.v.s. kropp och ande återförenas.

Skede 5:

a) I helvetet får människan, som ej har följt (försökt följa) Guds
kallelse (samvetet för de som aldrig hört Guds ord), sona sitt
jordiska beteende. Den människan straffas i helvetet under en
evig tidsrymd.
b) I himlen får människan, som har följt (försökt följa) Guds
kallelse (samvetet för de som aldrig hört Guds ord), belöning för
sitt jordiska beteende. Den människan får vara i paradiset under
en evig tidsrymd.

Angående Gud: Det Gud har skapat har evigt liv på ett eller annat sätt.
Gud har aldrig skapats, d.v.s. Gud har alltid existerat.
Skapelseakt 1: Gud skapar änglar (överänglar).
Skapelseakt 2: Gud skapar Adam & Eva (människorna).
Revolution 1:

Överängeln (Djävulen) tillsammans med en grupp likasinnade
änglar.(”djävlar", bångstyriga, maktlystna änglar) lyckas få makt
över Adam &Eva (människorna) genom att föra ett annat budskap
än det Gud själv förde fram.

Nuläge 1:

Djävulen har makten över människorna. Människorna föds (i och
med Revolution 1) med arvsynd.

Revolution 2:

Gud försöker återerövra människorna genom att sända sin son
Jesus till människorna. Jesus predikar Guds budskap.
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Kommentar 1: Djävulen försöker få makt över Jesus, men misslyckas. Genom att
Jesus led för människorna (på korset) gav Jesus människorna en
formell möjlighet att återvända till Gud ("den icke-djävulska delen
av Gud"), ty betänk att även "Djävulen" är skapad av (tillhör) Gud.
Kommentar 2: I och med att Adam &Eva (människorna) följde Djävulens budskap
(frestelser) var de "värda" evigt straff. Men Gud ger människorna
en chans till rehabilitering genom att sända sin enfödde son Jesus
Kristus till människorna. Jesus var utan arvsynd vid "födseln".
Nuläge 2:

Vi är nu mitt inne i maktkampen mellan den gode Guden
(representerad av Jesus Kristus) och den onde "Guden"
(representerad av överängeln Djävulen).

Kommentar 3: Enligt de kristna kommer Jesus Kristus att segra. Domen blir
antingen helvete eller himmel.
Kommentar 4: Stackars människor som måste representera Guds dåliga samvete.
Gud misslyckades ju när "han" skapade Djävulen, och Gud kan ju
inte tillåta ett misslyckande. För Gud är ju inte ”mänsklig".

Resonemang 1: Gud har värderingarna X. ("Jesus Kristus")
Gud skapar någonting Ä. ("Djävulen")
Om det nu visar sig att Ä har värderingar Y ≠ X, så måste det med
retroaktiv logik innebära att Gud inom sig har både värderingar X
och Y, vilka på ett eller annat sätt är åtskilda och "motsägande".
Detta innebär att Gud icke kan skapa väsen Ä efter sin vilja, d.v.s.
med värderingar X.
Detta innebär att Gud icke kan vara fullkomlig.
Slutsats 1:

Gud är icke fullkomlig.

Slutsats 2:

Därmed faller den viktigaste anledningen till varför Gud skulle vara
betydelsefull (och nödvändig) för "de ofullkomliga människorna".
Ty ofullkomlighet är ofullkomlighet och graderingen däremellan är
av kvantitativ art. Det är ingen skillnad i kvalitet. ”Rosor i ett
sprucket krus är ändå alltid rosor" (Ungefär så kan jag uttrycka
det.)
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Resonemang 2: Bristen på samstämmighet mellan det dogmatiska dömandet: Ja
eller Nej och "kärleksbudet" lämnar jag därhän.
Likaså det orättvisa valet mellan ett begränsat jordeliv och ett
evigt liv i paradiset förbiser jag.
Slutsats 3:

Punkt.
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