RELIGION
OG ÅNDELIGHET
illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva er forskjellen?

I hver utgave av Ildsjelen fram til seminaret og foredraget Neale Donald Walsch skal holde i Bergen i september
2009 vil vi ha en artikkel basert på innholdet i bøkene han har skrevet. Denne artikkelen er hentet fra boken
De Nye Åpenbaringene (s. 125-131). Denne dialogboken med Gud ble skrevet av Neale Donald Walsch like etter September 11 - 2001. Den har vært utsolgt i flere måneder fra forlaget, men er nå nettopp utgitt på nytt som
pocketutgave og kan kjøpes via Ildsjelen. Boken bidrar med en forklaring på krisen menneskeheten står overfor
og hvordan vi skal løse den, bevege oss fremover og endelig bygge en ny verden av fred og harmoni basert på nye
oppfatninger om Gud og livet. Tiden er ikke inne for desperasjon, men for reparasjon!
Neale: Hva er forskjellen mellom
religion og åndelighet?
Det første er en institusjon og det andre
en opplevelse.
Religioner er institusjoner
som er bygd opp rundt en spesiell
oppfatning om hvordan ting er.
Når disse oppfatningene stivner og
blir urokkelige, kalles de dogmer

Dette er enda en av menneskenes
illusjoner, enda en av de villfarelsene
vi har snakket om. Det har ingenting
med den høyeste virkelighet å gjøre.
Jeg har ikke behov for å kreve
noe som helst av dere, for jeg har ikke
behov for å motta noe som helst fra
dere. Og, stikk i strid med det dere
tror; jeg har absolutt ikke det minste
behov for å kreve at dere skal komme

gir dem et redskap til å lete etter, verve
og beholde medlemmer – og dermed til
å fortsette å eksistere.
Det er alle organisasjoners
første funksjon å sikre sin egen
fremtid. I det øyeblikket en
organisasjon oppnår det formålet den
ble opprettet for, blir den overflødig.
Det er derfor organisasjoner sjelden
fullfører den oppgaven de er blitt

”Guds ego er ikke så skrøpelig at hun krever at dere skal bøye dere for henne i fryktsom
ærbødighet, eller kaste dere i støvet for ham i oppriktig underkastelse, for å finne dere
verdige til å motta velsignelser. Hva slags høyeste vesen ville behøve å gjøre det? Hva slags
Gud ville det være?”
og doktriner. Da blir de nærmest
ubestridelige. Organiserte religioner
krever at du skal tro på læren deres.
Åndelighet krever ikke at
du skal tro noe som helst. Tvert imot,
den inviterer deg ustanselig til å legge
merke til det du erfarer. Din personlige
erfaring blir din autoritet, ikke noe en
annen har fortalt deg.
Hvis du måtte tilhøre en
spesiell religion for å finne Gud, ville
det bety at Gud har en spesiell måte
eller spesielle midler du måtte anvende
for å komme til ham. Men hvorfor
skulle jeg kreve det?
Jeg vet ikke. Hvorfor krever du det?
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til meg på en spesiell måte.
Er det bedre å be med en
rosenkrans enn med en savitu? Er
praksisen som heter bhakti, bedre enn
den som heter seder?
Er en kirke helligere enn en
moské? Er en moské helligere enn en
synagoge? Finnes jeg på det ene stedet
og ikke på det andre?
Jeg har lyst til å si at svaret er nei.
Men hvorfor insisterer religionene da
på at deres måte er den beste – nei,
nei, den ENESTE veien – til deg?
Det er nyttig for de organiserte
religionene å innbille seg det, siden det
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tildelt.

Organisasjoner er som
regel ikke interessert i å gjøre seg
overflødige.
Dette er like sant for
religioner som for enhver annen
organisert virksomhet. Kanskje i enda
større grad.
Det at en spesiell organisert
religion har eksistert i lange tider, er
ingen indikasjon på hvor effektiv den
er, heller det motsatte.
Men hvordan kan vi vite hvordan
vi kan komme tilbake til Gud uten
religionene?

For det første kan dere ikke ”komme
tilbake til Gud”. Det er fordi dere aldri
har forlatt Gud, og Gud aldri har
forlatt dere.
Den tredje villfarelsen om
Gud er at dere og jeg er atskilt. Siden
dere tror at vi er atskilt fra hverandre,
prøver dere hele tiden å komme tilbake
til meg.
Vent litt! Jeg har en fantastisk historie
å fortelle her! Den er virkelig god!
OK! Sett i gang!
Den handler om den lille gutten som
lurer seg inn i skogen en liten stund
hver dag. Faren blir bekymret. Hva
er det gutten finner på der ute hver
eneste dag? En dag spør faren gutten:
”Hvorfor er du så mye ute i skogen?”
Og gutten svarer: ”For å være
nærmere Gud.”
”Nå ja,” sier faren lettet, ”du
behøver ikke å gå inn i skogen for det.
Gud er overalt. Gud er ikke annerledes
i skogen enn i resten av verden.”
”Neida far,” smiler gutten,
”men i skogen er jeg annerledes.”

der. For himmelen er Guds rike, og det
finnes ikke noe annet rike.
Men selv om det hadde funnet
et annet sted enn himmelen, og dere
lette etter ”anvisninger” for å komme
til himmelen, ville de fleste organiserte
religionene være temmelig forvirrende
kilder å få dem fra.
Det finnes tusen forskjellige
religioner på Jorden, og hver av dem
har sitt eget sett ”anvisninger”, som
avspeiler den religionens oppfatning av
hvordan ”Gud vil ha det”.
Naturligvis, som jeg nå har
sagt gjentatte ganger, finnes det ingen
spesiell måte for hvordan Gud ”vil” at
dere skal tilbe ham på. Faktisk trenger
ikke Gud å bli tilbedt i det hele tatt.
Guds ego er ikke så skrøpelig

Det har jeg. Det er et spørsmål som jeg
inviterer deg til å gå grundig inn i. For
det menneskene gjør, når de ikke får
det de krever fra andre, er å bli sinte.
Hvis de deretter virkelig tror at de
trenger det de krevde og fortsatt ikke
kan få det, fordømmer og ødelegger
menneskene dem som ikke gir dem
det.
Det er akkurat det dere sier at
Gud gjør.
Dette er den femte villfarelsen
om Gud. Dere tror at Gud vil ødelegge
dere hvis dere ikke innfrir hans krav.
Ingenting kunne vært fjernere
fra sannheten. Hvorfor skulle jeg ville
ødelegge dere? Hva skulle det være
godt for?
Rettferdighet.
Rettferdighet?
Gud er rettferdig. Hvis vi ikke adlyder
Guds lov, blir vi straffet.
Og hva er så Guds lov?
Alt står der, i boken.

Det er virkelig en herlig historie.
Både faren og sønnen uttrykte
en stor sannhet. Sønnen forsto at Gud
er overalt, men at han ikke klarte å roe
seg ned og oppfatte Guds nærvær like
godt overalt som når han var i skogen.
Dette er meget klokt.
Historien forteller oss at hvis man tar
en pause fra det man driver med bare
et øyeblikk hver dag, blir man i stand

Hvilken bok?
Nå er vi i gang igjen. Du vet hvilken
bok.
Å ja, den boken dere tror på.
Nettopp.
Ser du sirkelen her? Det er en ond

”Åndelighet krever ikke at du skal tro noe som helst. Tvert imot, den inviterer deg ustanselig
til å legge merke til det du erfarer. Din personlige erfaring blir din autoritet, ikke noe en
annen har fortalt deg.”
til å oppleve Guds nærvær.
Faren var også klok. For han
forsto at det ikke var nødvendig å gå
inn i skogen. Historien forteller oss
at det er når du tar skogen med deg
overalt hvor du ferdes, at du har begynt
å mestre livet.
Dette er den fjerde villfarelsen
om Gud: Det finnes noe dere er pålagt
å gjøre for å komme tilbake til meg.
Det finnes visse betingelser som må
oppfylles for å bli gjenforent med Gud
i det dere kaller ”himmelen”.
Her skal du få en god nyhet.
Det finnes ikke noe annet sted å være.
Utfordringen er ikke å ”komme til
himmelen”, men å vite at du allerede er

at hun krever at dere skal bøye dere
for henne i fryktsom ærbødighet, eller
kaste dere i støvet for ham i oppriktig
underkastelse, for å finne dere verdige
til å motta velsignelser.
Hva slags høyeste vesen ville
behøve å gjøre det? Hva slags Gud
ville det være?
Det er dette spørsmålet dere
må stille dere selv på en ærlig måte.
Dere har fått vite at Gud
skapte mennesket i sitt bilde og etter
sin lignelse, men jeg spør deg: Er det
mulig at religionene har formet Gud i
menneskenes bilde og lignelse?
Dette har du bemerket tidligere.

sirkel. Den kommer til å gå rundt
og rundt og forårsake den ene
menneskelige katastrofen etter den
andre, helt ti dere alle kan bli enige om
ett sett lover som ikke bygger på noen
spesiell religion.
Du mener at vi må skape et sekulært
samfunn.
Jeg mener dere må skape et åndelig
samfunn, i motsetning til et religiøst
samfunn. Et samfunn som bygger på
åndelige prinsipper, ikke et samfunn
som bygger på doktrinene til de
viktigste organiserte religionene,
som i de fleste tilfeller har sine
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røtter i ufullstendig forståelse og
ekskluderende teologier.
Det samfunnet jeg
inviterer dere til å skape, vil få
et solid fundament i alle de nye

bare én ting, og alle ting er deler av
den ene tingen som er.
Betyr utsagnet ”alle ting er ett” at
siden alt er en del av samme kosmos,

Alt i universet er laget av
samme stoff. Riktignok kan dere kalle
dette stoffet hva dere vil. Dere kan
kalle det Gud, dere kan kalle det liv,
dere kan kalle det energi, eller dere kan

”Jeg mener dere må skape et åndelig samfunn, i motsetning til et religiøst samfunn. Et
samfunn som bygger på åndelige prinsipper, ikke et samfunn som bygger på doktrinene
til de viktigste organiserte religionene, som i de fleste tilfeller har sine røtter i ufullstendig
forståelse og ekskluderende teologier.”
åpenbaringene, inklusive den sjette
nye åpenbaringen, som for evig og
alltid gravlegger de fem villfarelsene
om Gud:
Alle ting er ett. Det finnes

er vi alle forbundet med hverandre,
eller betyr det at vi alle, bokstavelig
talt, er akkurat det samme?
Det betyr at dere er akkurat det samme.

gi det andre navn, avhengig av hvordan
det fremtrer. Ikke desto mindre er det
det samme.
Derfor kan dere ikke på noen
måte skille dere fra meg.
•

DE NYE ÅPENBARINGENE
Hentet fra boken De Nye Åpenbaringene av Neale Donald Walsch
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1. Gud har aldri sluttet å kommunisere
direkte med menneskene. Gud har
kommunisert med og gjennom
mennesker fra tidenes begynnelse. Gud
gjør det i dag.
2. Alle mennesker er like spesielle som
ethvert annet menneske som noen gang
har levd, lever nå eller noen gang skal
leve. Alle er budbringere. Hver eneste en
av dere. Dere overbringer et budskap til
livet om livet hver dag. Hver time. Hvert
øyeblikk.
3. Ingen vei til Gud er mer direkte enn
noen annen vei. Ingen religion er den
”eneste sanne religion”, ingen folk er
”det utvalgte folk”, og ingen profet er
”den største profeten”.
4. Gud trenger ingenting. Gud krever
ingenting for å bli glad. Gud er selve
gleden. Derfor krever ikke Gud noe som
helst av noen eller noe i universet.
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5. Gud er ikke et enkeltstående
supervesen som bor et eller annet sted
i universet eller utenfor det og har de
samme følelsesmessige behovene og
er underlagt de samme stormende
lidenskapene som menneskene. Det som
er Gud, kan ikke skades eller ødelegges
på noen måte, og har derfor ikke noe
behov for å ta hevn eller ilegge straff.
6. Alle ting er ett. Det finnes bare én ting,
og alle ting er deler av denne ene tingen
som er.
7. Det er ikke noe som heter riktig eller
galt. Det eneste som finnes, er det som
fungerer og det som ikke fungerer,
avhengig av hva det er man ønsker å
være, gjøre eller få.
8. Du er ikke kroppen din. Den du er, er
grenseløs og uten ende.
9. Du kan ikke dø, og du skal aldri
dømmes til evig fortapelse.
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