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«Jeg er verdens lys», skal Jesus ha sagt. Mens hans ord  
om at «mennesket skapt i Guds bilde», ofte faller i skyggen  

av synet på mennesket som synder, dømt til fortapelse.  
Kristendommen har vært gjennom en lang reise og tilpasset 

seg ulike historiske epoker og tider. Og inneholder både  
mørke og lyse sider, her er noen av dem.

–
AV CHRISTIAN PAASKE

ILLUSTRASJONER: ANAGRAMDESIGN.NO

Kristendommens  
lys og skygge

Vi lever i en verden av dualisme. Det er 
alltid to sider av en sak. Alt har en oppside 
og en nedside. Hvor det er lys, kastes det 
også en skygge av mørke. Kristendommen 
har vært gjennom en lang reise og tilpasset 
seg ulike historiske epoker og tider. Dagens 
kristendom er forskjellig fra da vikingene 
med sverdmakt kristnet landet, heksebå-
lene brant liflig over Europa, avlatshandelen 
finansierte byggingen av monomentale kir-
kebygg eller da religion var makthavernes 
opium for folket og holdt dem  
i et hypnotisk jerngrep av uvi-
tenhet, underdanighet og lydig-
het. Massemedia har nå overtatt 
denne funksjonen og gjør jobben 
mye bedre. Vitenskapen er den 
nye myten enhver kultur har for 
å gi svar på de evige spørsmålene, 
hvor kommer vi fra, hvem er jeg  
og hva er meningen med livet? 
Kristendom er ikke lenger hva 
den var, men hva er den i dag? Har 
denne religionen gått ut på dato, eller brenner 
det fortsatt en flamme av åndelighet verdt å 
holde i live?
 
HVA SKAL VI TRO?
2000 år med kristendom har satt sine spor på 
godt og vondt. Det er ingen grunn til å feie 

under teppet kirkens mørke fortid av hekse-
brenning, korstog og inkvisisjon. Det er heller 
ingen grunn til å glemme at kristendommens 
opprinnelige funksjon da romerne gjorde 
den til statsreligion, var et ideologisk red-
skap for keiser og presteskap til å sikre ro og 
orden. Jevnlig ble svoveldampende skremsels- 
propaganda helt ut over skrekkslagne menig-
heter for å skape frykt og skam. Med sterke  
virkemidler tok kirken full kontroll over folks 
religiøse liv. 

   Med opplysningstid, utdanning, viten-
skap og høyere kunnskapsnivå slo monopol-
stillingen i åndslivet stadig større sprekker. 
Prestene holder nå prekener til glisne kir-
kebenker kun befolket på de første radene. 
Samfunnet mottar ikke lenger sine verdier 
fra kristen barneoppdragelse, søndagssko-

ler, skoledager startet med salmesang, bord-
bønn, andakt og bibellesning rundt omkring  
i de tusen hjem. 

  Mange føler lettelse ved å ha vendt kris-
tendom og kirken ryggen til fordel for viten-
skap og rasjonell tenkning. Det har skapt et 
samfunn uten mening, verdirelativisme og et 
livsperspektiv hvis eneste mål er å tilfredstille 
seg selv. Ensomt betrakter det moderne men-
nesket en verden oppstått av tilfeldigheter, 
og skuer tomt ut i et dødt univers frarøvet 

sjel, ånd og noe hellig og gudomme-
lig. Når mennesket mister mening, 
retning og håp, gjør samfunnet det 
også. Med kristendommen og kirkens 
tilbakegang er det vunnet en større 
frihet, men et barn er  blitt kastet ut 
med badevannet.  

   Kristendom er ikke entydig, men 
sammensatt, kompleks, gjenstand for 
tolkning og framstår i mange varian-
ter. Kristendommen inneholder både 
mørke og lyse sider, her er noen av 

dem:  

FORDØMMELSE
«Mennesket skapt i Guds bilde», faller i skyg-
gen av synet på mennesket som synder, dømt 
til fortapelse og i verste fall med en evig fram-
tid i helvete. Selv til dags dato åpner de fleste 

«Alle bønner gjort med  
kjærlighet og hengivelse  

kommer til meg»
– Krishna i Bhagavad Gita
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høymesser med at menigheten reiser seg for 
å bekjenne sine synder. Selvforrakt, skyld, 
skam, lav selvtillit og følelsen av begrensning 
og mangelfullhet er noen av bivirkningene.  

   Det er nok av steder i Bibelen til å til-
bakevise et slikt selvbilde, men som har 
gått teologer flest hus forbi. Allerede etter 
at Adam og Eva spiste av Kunnskapens tre, 
sier Gud; «Se nå er mennesket 
blitt som en av oss...» ( 1. Mos 
3:22). Gud er visst ikke alene i 
himmelen, men sammen med 
andre guder, og denne frukt-
spisingen sikret tydeligvis men-
nesket opptak blant dem. Jesus  
sier også til jødene; «Står det ikke 
skrevet i deres egen lov: Jeg har 
sagt: Dere er guder?»  (Joh 10: 
11-18)

  Syndsbegrepet har kirken 
melket for alt det er verdt. Det er dår-
lig barneoppdragelse å fortelle barn hvor 
mislykket de er hver gang de snubler og 
gjør en feil. Feiltakelser er til å lære av.   

BARBARISK BLODSOFRING
Fordi mennesket er så tvers igjennom  
syndig, måtte det sterke virkemidler til for  
å løse dette problemet. Ved at Gud ga sønnen 

sin til menneskene slik at de kunne torturere 
ham, spikre ham opp på et kors og seigpine 
ham til døde, var dette offeret så stort at det 
utlignet alle menneskers synder i fortid og i all 
framtid. Bortsett fra at en slik nøytralisering 
av dårlige handlinger virker litt for godt til  
å være sant, er forestillingen om en barba-
risk gud som må blidgjøres med et blodsoffer  

av sin egen sønn, verre. Historien kortslutter 
ethvert forsøk på å tenke rasjonelt. Det er en 
kamel å svelge, og de fleste teologer vil nok 
mene at det er vilkåret for å kalle seg kristen. 
En torturert mann spikret på et kors som  
et åndelig symbol og eksempel på Guds kjær-
lighet, er litt av et paradoks.

  Noen gjør et stort poeng ut av dette, andre 
foretrekker å tone ned denne dystre historien. 

De vektlegger heller andre sider ved Jesu liv 
og ser på hans gode gjerninger og kjærlighets-
budskap. Det beste ville nok vært å utelate 
hele historien, og satse på at Jesus unnslapp 
korsfestelsen, reiste til India og senere døde 
i Kashmir.  

  En annen hake ved denne historien er at 
det er ingen historisk dokumentasjon på at 

Jesus i det hele tatt levde. Romerske 
historikere gjør ingen anmerknin-
ger om personer med slike evner og 
som samlet slike folkemasser Bibelen 
beretter om. Korsfestelse ble riktignok 
brukt som avstraffelse, men det var 
forbeholdt mordere og mer alvorlige 
forbrytelser, ikke blasfemi. Historien 
er en vandrehistorie og finnes i flere 
varianter blant annet i egyptisk og 
indiske religioner. Den står seg bedre 
tolket symbolsk og ikke bokstavelig.

 
DEN SYMBOLSKE KORSFESTELSEN
Historien om en av hinduismens mest elskete 
guder, Ganeesh, kan kaste lys over hva som 
skjedde med Jesus. Ganeesh var en liten gutt 
som også var Guds sønn. Ved en misforståelse 
kom Gud i form av Shiva til å hogge hodet 
av sin egen sønn. Blodet sprutet, sønnen var 
døende og moren kom løpende og ba Shiva 

KRISTENDOM

Korset er et symbol på fornuft. 
For å bli fri må vi ta til fornuft, 
la oss korsfeste og dø fra vårt 

gamle selv.
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ordne opp. Det første han fant var en elefant, 
straks hogget han hodet av elefanten og satte 
det på kroppen til sønnen. Han våknet til live 
igjen med et nytt elefanthode, problemet var 
løst og alle var glade.

   Tolket bokstavelig er dette også en barsk 
historie med familieforhold vanskelig å for-
stå. Symbolikken i denne halshoggingen er at 
åndelig frigjøring kun kan oppstå 
ved å hogge av vårt gamle hode av 
gamle forestillinger og erstatte det 
med et nytt i form av ny kunnskap.  

    Jesus er et symbol på Selvet 
eller bevisstheten. «Jeg er verdens 
lys.» Sa han om seg selv. «Jeg og 
Faderen er ett» og «Guds rike er 
inne i eder», er andre kjente sita-
ter som viser til en ikke-dualistisk 
forståelse av bevissthet.

   Korset er et symbol på fornuft. 
For å bli fri må vi ta til fornuft, la oss korsfeste 
og dø fra vårt gamle selv i form av dualistiske 
forestillinger. Etter dette følger oppstandelsen 
til frihet, slik slavene i Platons hule frigjør seg 
fra lenkene i livets teater, vandrer ut i lyset og 
forener seg med lyskilden og blir fri.

   Jesus sa at den eneste synd er ikke å tro  
på ham. Det er selve hovedsynden. Dersom 
Jesus tolkes som en historisk person virker 

dette snodig, og en skulle kunne forestille 
seg større synder enn det. Dersom Kristus 
er ensbetydende med bevissthet og Selvet, 
slik Krishna for eksempel er det i Bhagavad 
Gita, er dette svært så fornuftig. Den eneste 
feiltakelse vi kan gjøre i livet er ikke å forstå 
hvem vi er.
 

EKSLUSIVITET
En religion som hevder å være det eneste rette, 
og at alle andre er hedninger, skaper bråk når  
kulturer møtes. Denne religiøse intole-
ransen lever fortsatt i beste velgående  
og medfører arroganse og en nedlatende 
holdning til andre kulturer og religioner, selv 
om det pakkes inn i fromme ord om dialog.  
I verste fall starter det religionskriger. I 

møte med naboreligionen islam, hvor den 
samme forestillingen har minst like godt 
grep, er dette en lite integreringsvennlig 
holdning i et Europa hvor den muslim-
ske befolkningen er dramatisk økende. Det  
er fra begge sider sterkt konflikt- 
skapende for å si det mildt, med  
konflikten i Midt-Østens som en geopolitisk 

kronisk betennelsestilstand. 
    

MISJONERENDE
I dragsuget av å ha den eneste rette 
troen oppstår tanken at de andre tar 
feil. For deres eget beste må de føl-
gelig omvendes og bli som oss. Mis-
jonærerne var imperialismens første 
agenter. Etter dem kom soldatene, 
så kanonene, masakrene, koloniene, 
slavehandel, økonomisk utnyttelse 
og til dagens undertrykkelse av den 

3.verden gjennom bunnløs gjeld til imperia-
listmaktene. Den vestlige verden ser ikke på 
andre kulturer med respekt og likeverdighet, 
men hva som er galt med dem. 

   Holocaust, hvor 6 millioner menneskeliv 
gikk tapt får mye oppmerksomhet, men de 
færreste er klar over at før Columbus kom til 
Amerika var antallet indianere 60 millioner. I 
Kongo reduserte den belgiske Kong Leopold 

Denne religiøse intoleransen 
lever fortsatt i beste velgående 
og medfører arroganse og en 
nedlatende holdning til andre 

kulturer og religioner.  

Entusiastisk bidragsyter til 
selvutvikling og spiritualitet. 
Han er blant veteranene i 
alternativmiljøet. Han startet 
med yoga i 1977 og drev 
lenge Yogasenteret i Stavan-
ger. Han er nå opptatt av den 
kunnskapsmessige siden av 
yoga som finnes i Vedanta. 
Her næres hans indre en ild 
av selverkjennelse og gir 
svarene han hele livet har 
søkt etter.  

www.christianpaaske.no

OM CHRISTIAN PAASKE
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befolkningen på 30 millioner til halvparten. 
Med antall massemordere og folkemord 
oppstått i en kristen kultur er det til å undres 
over om religion og kristendommens i det 
hele tatt har noen moralsk oppbyggelig effekt. 
Når barbariet under en ferniss av velmenende 
ord først bryter løs er religion sna-
rere en legitimering og pådriver, 
enn en moralsk bremse på blods-
utgytelsene. Kristendommen har 
aldri har vært imot en krig. Hvor 
var kirkens protest mot Vietnam-
krigen? Når kirkens protest selv 
mot dagens kriger i Irak, Afgha-
nistan, Midt-Østen og andre steder  
er så godt som fraværende, er det 
til å undres over hvilket side kirken 
egentlig tilhører?     
 
MENNESKESENTRERT
Det jødisk-kristne synet er at mennesket er 
kronjuvelen i skapelsen, og mennesket er 
satt inn i verden for å herske over dyrene og 
naturen. Denne artsarrogansen ved å tro at 
Jorden er til for menneskene, har ført til en 
henynløs utnyttelse av naturen, utryddelse av 
tusenvis av dyrearter og et forestående globalt  
økologisk sammenbrudd. Det er lite respekt 
for naturen i kristendommen, økologisk 

tenkning og dyrevelferd. Riktignok er natu-
ren Guds skaperverk og burde bli behand-
let mer varsomt, men formaningen om  
å underlegge seg naturen er i dag blitt tatt til 
sin ytterlighet, med konsekvenser de opprin-
nelige Bibelforfatterne neppe så for seg.

PATRIALKALSK RELIGION
Gud omtales hyppig som en far i himmelen, 
og med Jesus som gallionsfigur er kristen-
dommen mest en maskulin og patriakalsk 
religion. Tilstedeværelsen av Jomfru Maria 
hjelper litt. Det bringer inn et feminint ele-
ment i tillegg til at Jesus var en myk mann 
med feminene sider av medfølelse, barm-
hjertighet, omsorg og tilgivelse. Han var ikke 
gift og omga seg mest med menn. Hadde han 

levd i dag, ville nok mange tenkt sitt.  
   Slik patriakalske religioner gir mannen 

særskilte privilegier, gjelder også det i kristen-
dommen. Kvinnen skal følge mannen og tie  
i forsamlinger. Blant religioners frem-
ste oppgave er kontroll av seksualivet  

og sikre mannen tilgang på sex.  
Ekteskapet ble eneste lovlige måten  
å ha sex, og en institusjon som gjorde 
kvinnen til mannens eiendom. Uten-
omekteskapelig sex fra mannens side 
ble ofte oversett, mens for kvinner 
som dristet seg til slike sidesprang 
var det en forbrytelse hvor dødstraff 
knapt var godt nok.   

  På dette området er kristendom-
men blitt drevet fra skanse til skanse. I 
takt med større likestilling har kirken 

motvillig fulgt med. Abortkampen er tapt for 
lenge siden. Nå står slaget om hvor de homo-
file skal plantes i det religiøse blomsterbedet, 
eller om de fortsatt skal behandles som ugras. 
 
FRELSESTANKEN
Reinkarnasjon var en del av kristendommen 
inntil Keiser Justinian i 553 e. Kr forbød ideen 
om denne form for sjelelig resirkulering. Med 
reinkarnasjon er den enkelte ansvarlig for sin 
egen åndelige utvikling. Og gode og dårlige 

 Mange kristne legger størst 
vekt på idealer som neste-
kjærlighet, tilgivelse og tar  

Jesus som et personlig  
forbilde og ideal. 

KRISTENDOM
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gjerninger blir premiert eller straffet alt etter 
egen innsats. Loven om karma, «som du sår 
skal du høste», betyr at det føres regnskap 
med både gjeld og innskudd på den enkel-
tes karmiske bankkonto. Isteden ble disse 
kontoene innløst og all gjeld ble slettet. Jesus 
tok hele regningen. Fordi hans offer ved  
å dø for menneskenes synder var så stort, var 
det nok til å innløse alle mennes-
kelige synder fra tidenes morgen 
og til evig tid. Det er ingenting en 
kan gjøre for å bli frelst, selv «den 
siste skal bli den første», og ingen 
synd er for stor til ikke å bli tilgitt. 
Frelse krever kun å si ja, til Jesus. 

  Det passet neppe konger, kei-
sere og andre samfunnstopper at 
med reinkarnasjon går slike verv 
på omgang. Er man keiser i dette 
livet, er sannsynligheten stor for 
at en havner med tresko i bakgatene i det 
neste. Men det verste med reinkarnasjon er 
det gir enekeltindividet ansvar for sitt eget 
åndelige liv. Med frelsestanken overføres 
dette ansvaret til kirken, presten og paven. 
Folk flest blir maktesløse, det er ingenting 
de kan gjøre for å bli frelst. Det eneste som 
skal til er å bøye hodet for makt og øvrighet. 

SÅ TIL DE LYSE SIDENE
Dette holder med dårligdommer om kris-

tendommen, selv om listen kan forlenges. 
Det er tid for å se på denne religionens lysere 
sider. Religion er imidlertid oftest ikke hva 
prester og teologer sier, men hvordan folk 
flest praktiserer den. Til alle tider har den 
enkelte plukket litt hist og her i religionen og 

laget sin egen hverdagsversjon. 
   Kristne er ofte aktive med å gjøre gode 

gjerninger, selv om de har en religion som 
sier at det har ingen betydning, for de blir jo 
frelst uansett. Kristne oppfører seg som om 
de tror på reinkarnasjon. Hinduer på den 
annen side tenker at siden det er så mange 
liv, kan de gode gjerningene like godt utsettes 
til andre inkarnasjoner en gang i framtiden.  

De oppfører seg som om de var kristne ved 
ikke å legge vekt på sine handlinger. Slik  
byttelåner kristne og hinduer hverandres tro 
som grunnlag for sine handlinger. Dette var 
i sin tid Gandhis kritikk av sine hinduistiske 
landsmenn. Han syntes de var late, passive 
og defaitistiske i sin tro på at alt var forut-
bestemt, og det var derfor liten grunn til å 

handle. Mens han beundret kristne 
for deres foretaksomhet. Siden de 
tror de bare lever ett liv, er det best 
å gjøre så mye ut av det som mulig, 
mens reinkarnasjonstanken kan bli 
en sovepute.

   Mange kristne toner ned arve-
synden, blodsofferet, ekslusivititen 
og misjoneringen. De nøyer seg med 
enklere versjoner med større vekt på 
idealer som nestekjærlighet, tilgivelse 
og tar Jesus som et personlig forbilde 

og ideal. Resultatet er ofte en religion hvor 
det gås mer stille i dørene, ofte til individuell 
berikelse og et liv med mening, tro og håp. 

 
ÅNDELIG VIRKELIGHETSOPPFATNING
Vitenskapens seiersgang har gjort den til 
vår tids religion. Det folk flest tror på. Ver-
den er ikke lenger skapt av en guddommelig 
åndskraft, men liv, intelligens og bevissthet 

Jesu offer ved å dø var nok til 
å innløse alle menneskelige 
synder fra tidenes morgen 

og til evig tid.
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er et produkt av materie. De eksistensielle 
konsekvensene er en verden uten mening, 
annet enn å føre sine gener videre. Vi ser på 
fortidens mennesker som fremmedgjort av 
overtro, men ingen er mer fremmedgjort enn 
det moderne menneske. Aldri har mennesket 
vært mer ensomt, hvor både det selv og alt 
liv er fjernet for sjel, ånd og det som genu-
int gjør oss til mennesker. Mate-
rialisme betyr at mennesket er en 
maskin som tilfeldigvis kan tenke, 
føle og oppleve seg selv. Materials-
tisk vitenskap,  kan ikke forklare 
hvordan bevissthet og evne til å 
velge oppstår fra materie uten å 
havne i håpløse selvmotsigelser.  
For tiden har vi en umenneskelig 
vitenskap.  

Det jødisk-kristne verdensbildet 
står i kontrast til materialisme ved 
at det inkluderer Gud som en intelligent og 
skapende åndskraft. Selv om dette kommer 
til uttrykk i en form hvor Gud menneskelig-
gjøres ved å gjøre ham til en stor person, iva-
retar det perspektivet på at livet er intelligent 
designet og har mening. Mennesket er besje-
let og et åndsvesen, i motsetning til en maskin 
oppstått gjennom milliarder av år med tilfel-
dig prøving og feiling. Til slutt har det mest 

tilpasningsdyktige overlevd i et univers med 
en ufattelig orden, symmetri og skjønnhet, fra  
de minste atomer til de ytterste galakser.

ETISKE VERDIER
De ti bud utgjør et etisk fundament av grunn-
leggende sosiale spilleregler, hvor de fem 
viktigste er ikke-vold, ikke-lyve, ikke-stjele, 

ikke-gårdighet og ikke-seksuelt misbruk. 
Dette er en moralkodeks installert i alle 
mennesker uansett kultur eller religion. Det 
er grunnleggende menneskelig å følge disse 
spillereglene for å kunne leve i felleskap med 
hverandre. Moderne tids åndelige fattigdom 
viser seg ytterligere i at disse verdiene opp-
fattes som relative. De er ikke vitenskapelig 
bevisbare. De har derfor ikke noe fundament 

eller realitet og reduseres til sosiale overens-
komster, hvor den enes etiske verdier kan 
være like gode som andres.

   Etiske idealer og normer er ingen garanti 
for moralsk praksis. Det er tankene som sty-
rer våre handlinger, men  tilstedeværelsen av 
etiske idealer er likevel en viktig rettesnor for 
å gi mennesker og en kultur retning. Etikk 

er et viktig kompass som formidler 
grunnleggende verdier for å lykkes i 
livet, personlig og som samfunn.

  Den viktigste verdien er ikke  
å påføre seg selv eller andre skade.  
De andre etiske verdiene er kun 
undervarianter av dette. Det er 
synd at kristendommen formu-
lerer dette som at du skal ikke slå 
hjel. Verdien mister på den måten 
fullstendig sitt innhold fordi de 
færreste blant oss er mordere, og 

anser dette budet som lett å praktisere.  
I Moses versjon av «De ti bud» i Det gamle 
testamente sørget Luther i sin tid for å skifte 
ut det særdeles saftige budet, «Du skal ikke 
drive hor», med det mer tannløse, «Du skal 
ikke bryte ekteskapet.» Å drive hor addresse-
rer seksuelt misbruk i tanker, ord og gjernin-
ger, mens Luthers versjon slakker på kravene  
så lenge en ikke forlater ekteskapet.

  Etiske idealer og  
normer er ingen garanti for  

moralsk praksis. 
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Innen det alternative, hvor tro og livsyn er 
en sentral del, er etikk så godt som fravæ-
rende. I yoga er ti etiske grunnregler det før-
ste som møter enhver yogaelev, men i yogaens 
eksport til Vesten er denne biten av de fleste 
yogalærere utelatt. De fleste av dagens yoga-
lærere har knapt hørt om det. Den alternative 
verden er stort sett selvsentrert og 
en personlig søken etter eksotiske 
opplevelser. I prinsippet er det ikke 
forskjellig fra en tur til Syden, bra 
sex eller andre former for nytelse. 
I praksis er det en form for åndelig 
materialisme.

ÅNDELIG KRISE
Etter k irkens stadig mindre  
samfunnsrolle og dominansen  
av vitenskapelig materialisme er 
vi i ferd med å gå åndelig konkurs. Ånds-
livet pulveriseres, og mange lager sine egne 
hobbyreligioner og er religiøse på sin måte. 
Kristendommen er i ferd med å bli en ana-
kronisme og snakker et språk de fleste i sam-
funnet ikke forstår. Kristendommen trenger 
en grundig oppdatering. Det holder ikke med 
språklige endringer, nye versjoner av Fadervår 
eller å gjøre Jesus til en kul fyr. Den dypere 
esoteriske forståelsen som rent faktisk fin-

nes i kristendommen, må forstås, vekkes til 
live og tilføre nytt friskt vann til en brønn 
som er i ferd med å gå tom. Åndelighet og 
selvrealisering er universelt, og utfordringen  
er å oppdage hvordan dette er gjemt  
og uttrykt i kristendommen.

  Et hvert samfunn trenger ritualer for 

overganger i livet, som fødsler, voksenliv, 
ekteskap og død. I krisetider slik vi så etter 
22. juli spilte kirken en sentral rolle i å samle 
folk i fortvilelsen, smerten og sorgen over-
for det uforståelige og meningsløse. Enn  
så lenge fyller kirken og kristendommen disse 
funksjonene. 

   Det moderne menneske nøyer seg ikke 
lenger med tro. Åndelighet må tilføres kunn-
skap og forståelse som grunnlag for den  

emosjonelle siden av hengivelse og kjærlig-
het til det guddommelige.  Kristendommen 
har et forbedringspotensial. Det er å håpe 
at personer med dyp nok åndelig forståelse 
tar utfordringen. Samfunnet forvitrer uten 
et åndelig perspektiv, etiske verdier, ånde-
lige idealer, som godhet, nestekjærlighet,  

toleranse og medmenneskelighet, og 
et liv uten mening. Vi trenger rom for 
det hellige. Kirker, kapeller og grav-
lunder er rom vi fortsatt må forvalte 
i en tid hvor kjøpesentrene er blitt 
de nye templene, TV'en husalteret 
og internett og masseunderholdning 
husguden. 

   Religion og åndelighet har  
alltid vært i utvikling. Vi har hatt 2000 
år med kristendom, hvor kirken har 
diktert det religiøse liv slik foreldre 

oppdrar barn. Med større åndelig modenhet 
og høyere kunnskapsnivå er tiden kommet til 
at hver enkelt må selv ta ansvar for sitt ånde-
lige liv. 
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