HVORDAN OVERVINNE TROEN ELLER LITT OM DET VANSKELIGE
RELIGIONSFAGET
¤
Religionslærern din er helt sikkert kristen. Hun kaller faget sitt religion, men det er
kristendom hun mener. Det vil si at kristendommen er det sentrale, kristendommen
kom først og de andre religionene har liksom bare hengt seg på og prøver å
utkonkurrere den…
Dette er objektivt helt gærnt, det veit sjøl det minste barn og religionslærern
din har aldri noengang verken sagt eller ment dette… Men det virker allikevel sånn.
Salige Martin Luther fra Wittenberg er den eneste som har fått navnet sitt i
den norske grunnloven og den norske grunnloven krever at landet vårt styres etter
kristne prinsipper, ja etter Luthers prinsipper. Statskjerka snapper unga dine inn i
medlemsregisteret sitt før du har fått labbene ut av senga og hele skoleverket har en
kristen formålsparagraf. Generell læreplan som gjelder alle offentlig skoleslag i
Norge er stappfull av departemental kristendom oppblanda med noe de kaller
humanistiske verdier og toleranse. Dette siste er det som i handelsbransjen kalles
glorete innpakning for å få solgt varene bedre.
Jesus tok nemlig aldri ordet toleranse i sin munn. Vi snakker da om å tolerere
at andre mente, sa eller ga uttrykk for noe annet enn det han sjøl hadde finni ut ute i
ørkenen over sandalene sine. Han tolererte imidlertid horer og halliker og all slags
skjørlevnet, Jakob var hans beste venn og sov hos han om natta. Jesus var ikke noe
hengepikk og ingen puritaner. Han likte å bli smørt inn med oljer av vakre kvinner
og drakk seg full og gærn rett som det var. Akkurat som sikkert også du har gjort
på bøndenes hus i Enebakk.
Ved innmarsjen i Jerusalem ved påsketider var han garantert ikke edru. Flere
andre steder i Bibern går det over støvleskaftene for den sandalbærende Jesus, så
det er ikke bare i dag ungdommen bedriver panneskalling og hærverk. Jesus var en

skikkelig opprører, en blitzer, han hadde sikkert ikke sagt nei til en rev eller to. En
kuul type altså? - Ja det kommer an på øya som ser.
Den franske filosofen Voltaire kalte kristendommen for den mest absurde og
blodigste av alle religioner. Franskmenna hørte på’n og avskaffa statsreligionen for
over tohundre år sia. Men i Norge har vi ingen Voltaire, bare Kjell-Magne
Bondevik, en uvitende prest fra Molde. Han veit ingenting om inkvisisjonen, om
prestetorturen i Europa, om pavens bannlysinger og blodbadet på Stockholm
Stortorg dagen etter Allehelgensdag i 1520. Han veit ingenting om hengte,
torturerte, lemlesta og pinte menn, kvinner og barn i det kristne Europas historie.
Han har ikke vært i Salzburg og sett torturkammeret vegg i vegg med kapellet der
de dødsdømte blei slept fram og tilbake av prestene og bødlene for å avsverge sin
vantro. Han har ikke hørt om utrydda folkeslag i Amerika, om karibene som heller
kollektivt gikk i døden under de kristnes sverd enn å avsverge sin egen religionen
og forfedrenes legender... Og prestelærera på Menighetsfakultetet har i hvert fall
ikke fortalt han om at prestekollegene hans i Norge var med på å brenne kvinner og
barn levende på bål for å ha hatt omgang med den religionsskapte Djevelen helt
fram til 1700-tallet…
Europas og Norges prester har i all tid vassa gjennom historiens blod i sine
personlige moralske lakksko. De har verken sett, hørt eller forstått hva de har satt i
stand eller vært med på. I dag snakker de om de ”evige verdier”, de ”grunnleggende
verdier”, de ”vestlige verdier”, de ”kristenhumanistiske verdier” og skal ha dere
som skole-elever til å tro på det, pr. paragraf, pr. læreplanmål, pr. modul og pr.
forskrift.
Ikke la deg ta på senga av denne avledningsmanøvren. Trøst deg med at
ingen på Stortinget virkelig tror på kristendommen, at den er sannheten over alle
sannheter her på jorda, ingen i departementet heller og antakelig ikke foreldra dine
hvis du presser dem litt... Sjøl religionslærern din blir overmanna av tvilens nag i
mørke stunder. Så hvorfor skal da du tro på dette tøvet?
Dessuten, kristendommen og den kristne kjerka har alltid bekjempa ny
innsikt og ny kunnskap. Det viser all historie. Det er bare å nevne navna Bruno,

Galilei og Darwin og mange mange flere. Hva denne troen har i en læreplan i en
videregående skole å gjøre, kan man jo gruble seg i hjæl over. En tro der opplagte
løgner og blanke halvsannheter blir opphøyd til norm? En tro som gir overgripere
og voldsmenn den beste grunn til å gjøre det? La deres blod kom over dem, sier
Paulus om de menn som ligger med menn…
Der de store religionene møtes, ender alt i krig og drap, istedenfor
meningsutveksling og kompromissenes traurige middelvei, der de store religionene
møtes ender alt i lemlesta kvinner og barn og steinkastende ungdom. Hva slags
forbilde er dette for oss? Alle de gamle menna som sitter og stirrer ned i de
eldgamle religionsbøkene sine og hytter med neven og truer enhver avviker med
død og fordervelse hvis de ikke følger dem på bokstaven? Er det noe forbilde for
oss her opp i nord der storsentrene nå til og med er begynt å holde søndagsåpent for
pizzahungrig ungdom? Jeg bare spør.
De store religionene er dessverre bare et lass importerte vrangforestillinger
fra Midtøsten. De er rene luftspeilinger. Vakre for noen, livsfarlige for andre. I
despotenes hender utvikler de seg villig til dødelige våpen. Religionen
religionslærern din forsøker å prakke på deg blei utvikla av en røverbande på tolv
støkker med en halvgærn psykopat med en frynsete livsstil som anfører.
Sia har den statsstøtta kristendommen dessverre utvikla seg til noe som
likner en krigerstatreligion. De største krigene i moderne tid har vært ført mellom
de største kristne statene i verden, de får visst aldri nok av blod og lidelse… Og de
mest kristne av dem gikk av med seiern.
Se hvem som hersker i verden i dag! - Svaret gir seg sjøl. Det har
kristendommen greid fordi den er ekspert på å framstå med det som kalles det
doble Janusansiktet: Vi-elsker-deg-overalt-i-verden-ansiktet og underordn-deg-ossellers-tar-vi-rotta-på-deg-ansiktet. Du får ikke kontroll over andre mennesker før du
har lært dem å elske deg. Det er det kristendommen, kjerka og prestene har lært
oss. Luringene.
Takk for i dag! Dette var min religionstime!

