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Denna fråga
ställde sig en gång två blivande kyrkofäder. »Jag vet!« sade den ene.
»Vi lurar i folk att det finns ett liv efter detta och att dom kommer
att hamna i ett brinnande helvete efter döden. Men det finns en
räddning: Om dom ger oss pengar, får dom leva lyckliga i himlen«.
»Det låter ju inte så dumt. Men hur ska vi bära oss åt för att lyckas
med det?« frågade den andre.
»Jo, vi kan hitta på en historia om en gud som sitter i himlen och
kollar allt vad människorna gör. Att det var han som bestämde att
dom skulle ge oss pengar. Vi får gå omkring och berätta det för folk.«
»Det kommer dom aldrig att tro på.«
»Kanske det, men vi får väl hitta på en historia som dom kan tro på.
Och så säger vi att det var guden själv som kom till oss och sa det.«
»Det kommer dom ändå inte att gå på.«
”Nej, kanske inte första gången vi säger det. Men om vi bildar en församling där vi kan berätta historien för dom gång på gång, så kommer dom nog att tro oss till slut. Och då vågar dom inte låta bli att
betala pengar till församlingen, det vill säga till oss.«
Sagt och gjort. Det gick som de hade hoppats. Efter en tid så började
människorna tro på att det fanns en gud och ett liv efter detta. Antingen i helvetet eller i himlen. Och då vågade de inte annat än att
betala. På så sätt kom den första religiösa församlingen till.
Ryktet om den lyckosamma affärsidén spred sig. De världsliga herrarna insåg att om man kunde skrämma folk att betala pengar så
skulle man också kunna skrämma dem att bli lydiga, skötsamma och
förnöjsamma undersåtar som utan att knota offrade sina liv i herrarnas krig och arbetade för svältlöner. Man spred förhållningsorder av
olika slag till sina undersåtar. En av författarna till en sådan förhållningsorder var Martin Luther, som skrev utförliga förklaringar till de
tio Guds bud som Moses sades ha fått på stentavlor direkt från Gud.
Dessa blev till stränga rättesnören för de kristna människornas liv.
Men i takt med att ryktet om den lyckade affärsidén spred sig började andra att ta efter. Det var många som ville ha lättförtjänta
pengar. Och många som ville få lydiga och förnöjsamma undersåtar.
Ett antal nya religioner grundades. I dem berättades olika historier
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för att få folk att tro på den stränga guden och på livet efter detta. De
kristna fick bibeln att rätta sig efter, muslimerna koranen och judarna toran. Snart bröt sig olika fraktioner ut ur dessa religioner.
Protestanter och katoliker, shia och sunni etcetera. Ett stort antal
mindre omfattande religiösa församlingar bildades.
De stora religionerna samlar på sig ofantliga rikedomar genom gåvor
och testamenten. Detta kan man förstå när man ser alla påkostade
katedraler och andra kyrkobyggnader runt om i världen. Även i
mindre församlingar händer det att ledarna berikar sig på medlemmarnas bekostnad. Senast fick vi höra om hur Ulf Ekman hade berikat sig och sin familj genom de pengar som medlemmarna i Livets
Ord hade betalt i tionde till församlingen.
Jakten på medlemmar har lett till krig mellan religioner som konkurrerar med varandra. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Så
lyder det första av Guds bud. Ensamrätten till medlemmar har i det
förgångna försvarats med vapen i hand i korstågen. I dag försvaras
den av IS med ohyggligt grymma metoder. Man använder trosvissa
ungdomar som väljer att bli självmordsbombare för att få uppleva
saligheten i livet efter detta. Den geniala affärsidén har lett till ett
namnlöst lidande, inte bara i dagens Syrien.
Den här artikeln är ju bara påhitt utan förankring i verkligheten, invänder någon läsare. Vad säger då denne läsare om den trosbekännelse som hundratusentals människor i vårt land läser med i varje
söndag. Är det inte denna som är påhitt utan förankring i verkligheten?
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens
skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår
Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun
Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen
ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig
Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma
levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig
allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Finns det något led i denna bekännelse som kan ha någon förankring i verkligheten? Frågan är hur man har fått så många människor
att bekänna sig till denna tro utan att tvivla. Svaret är att man har
följt det urgamla receptet att upprepa och upprepa tills påhitten blir
till sanningar. Den äldre generationen har hjärntvättats genom dopet, söndagsskolan, aftonbönerna, bordsbönerna, morgonbönerna i
skolan, kristendomsundervisningen, konfirmationen, husförhören,
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vigseln och begravningsakten. Genom alla påtvingade syndabekännelser och tacksägelser och lovsånger. Denna hjärntvätt pågår än i
dag. Inte bara i våra kyrkor utan också i krönikor i dagstidningarna
och i en mängd olika program i radio och tv.
Halleluja!

