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       Inledning
New Age – ett samlingsnamn för andliga rörelser som har mer eller mindre
gemensamt. Ett namn som kan ha olika betydelse för olika människor med
olika tro. När begreppet New Age började dyka upp i media väcktes min
nyfikenhet att få veta vad detta var. När jag skrapade på ytan visade sig ett
myller av rörelser, organisationer och grupper som på olika sätt uttryckte
en andlig längtan.

På senare år har intresset för andlighet varit stort. Många nyandliga rörelser
har presenterat sig i media, främst genom sina egna anhängare. Vi känner
igen namn som Shirley MacLane och Thomas di Leva som har en tro på
bl.a. reinkarnation och människans gudomliga status. Di Leva har gett
uttryck för sin tro i sångtexter som ”Everyone is Jesus” och Shirley
MacLane berättar om sina andliga upplevelser i flera av hennes böcker.

Många av dessa nyandliga rörelser använder sig av ord och symboler som
känns igen från kristendomen, men menar de samma saker?
Vad är det för skillnader?

Vi utsätts för mängder av information från TV, film, litteratur och musik. I
detta mediesamhälle vi lever i blir det då viktigt att inte bara svälja allt.
Vikten av att värdera det som vi matas med, och kunna avvisa det som inte
passar oss, ökar.

Syfte

Mitt syfte är att redogöra för Gudsbild, människosyn, Kristus, ondska och
väg till frälsning inom både New Age och kristendom och sedan jämföra
dessa för att visa skillnader och likheter. Ämnesområdena har jag hämtat
ifrån Anders Jeffner, religionsvetare.
Slutligen vill jag ta reda på om New Age kan kallas för en religion eller
inte.

Metod

Jag har valt att använda mig av böcker, tidningar, internet samt ett
kompendie ifrån Örebro Missionsskola om nyandliga rörelser för att göra
ett litteraturstudium.
Böckerna är dels skrivna ur ett kristet perspektiv, dels ur ett nyandligt
perspektiv.
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Efter en kort beskrivning av begreppet New Age redogör jag för
kristendom och New Age utifrån fem olika ämnen och visar på skillnader
dessa emellan. I presentationen av kristendomen har jag använt mig av
kristendomens store försvarare C.S.Lewis. Trots att Lewis var medlem av
den anglikanska kyrkan är hans böcker lästa av alla olika kristna grupper,
från katolicismen till frikyrkan, för att han försvarar kristendomens
grunder. Dess utom är det en författare som har fängslat mig med sina
bildrika förklaringar. E. Ehnmarks religionsdefinition har varit
utgångspunkten då jag försöker svara på om New Age och kristendom kan
räknas som religioner eller inte.

Metodproblem

Flera av rörelserna inom New Age har hämtat inspiration till sin lära från
flera andra läror och filosofier. Därför går lärorna i varandra och kan vara
svåra att avgränsa. I mitt arbete har jag använt exempel på tankegångar från
flera rörelser för att kunna få en någorlunda allsidig bild att jämföra med
kristendom. Det har varit svårt, för att inte säga omöjligt att hitta objektivt
material att arbeta med.
 Jag som skriver detta arbete har själv en frireligiös bakgrund och även om
jag försöker att skriva objektivt kan jag inte komma ifrån det som jag fått
lära mig och som jag lever i. Min tro och min bibeltolkning lyser igenom
trots att jag försöker hålla mig neutral.

       Frågeställningar

• Vad är NewAge?
• Vad är kristendom?

• Vad finns det för skillnader och likheter mellan New Age och
kristendomen?

• Är New Age en religion?
• Är kristendom en religion?

Avgränsning

Eftersom det inom New Age finns så  många rörelser är det omöjligt att ge
en heltäckande bild av allas uppfattning i alla frågor.
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Jag har därför utgått främst ifrån de stora ”ursprungliga” rörelserna och då
främst från antroposofin, gnosticismen, och teosofin, men med inslag från
mindre rörelser som på något sätt tagit intryck av dessa större rörelser.
Med begreppet New Age menar jag dessa rörelser och underrörelser som
sätter mänsklig självförverkelse i centrum.
Med kristendom menar jag den protestantiskt frireligiösa kristendomen.

Dagsläget

Intresset för andliga frågor är stort just nu, vad beror det på?
Mycket pekar på att människan i alla tider har sökt efter mål och mening
med livet, en högre makt, en andlig dimension. I Sverige har detta tidigare
tagit sig i uttryck i olika frikyrkor där människor sökt olika uttryck för sin
tro. Men då har det skett inom en och samma religion, kristendomen.
Idag söker folk utanför den etablerade kyrkan. Beror detta på att det inte
finns någon andlighet i kyrkan, att kyrkan inte följt med i den mänskliga
utvecklingen, eller det faktum att det idag finns ett utbud av andliga
rörelser som är större än någonsin?1

Att utbudet är stort märks i dagens media. TV-program tar upp andligt
sökande och i tidningar berättar människor om olika andliga upplevelser.
Tidningarnas annonssidor är fulla av erbjudanden om spådom, Tarot,
healing, kristaller och andra hjälpmedel för andligt sökande.

Frågorna är många, frågan är om de går att svara på?
Några har försökt att sprida ljus över det vi kallar nyandlighet. Harry
Månsus, pastor och författare, har i boken Den kosmiska katedralen2 skrivit
om bland annat tolvstegsrörelsen och Olav Hammer, religionsforskare vid
Lunds universitet, har skrivit en guide bland nyandliga rörelser som heter
På spaning efter helheten.3 Boken är en populärvetenskaplig översikt över
New Age som varken tar ställning för eller emot rörelsen.

                                       
1 Centralen, SVT2, 981122
2 H.Månsus, Den kosmiska katedralen, Libris,1996
3 O.Hammer,På spaning efter helheten, Wahlström & Widstrand, 1997
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Religionsdefinition

För att kunna svara på frågan om NewAge är en religion eller inte, måste vi
först definiera begreppet religion.
I Erland Ehnmarks bok Världsreligionerna finns flera religionsdefinitioner:

Friedrich Schleiermacher:  - känslan av absolut beroende

James Pratt:                        - inställningen hos en individ eller grupp
gentemot den makt eller de makter som man
menar i sista hand bestämmer människans
öden. Religion är inte begränsad till någon
särskild sida av själslivet utan berör hela
människan.

Martin P:n Nilsson              - religion innebär en protest mot skeendets
meningslöshet.

C.P. Tiele                             - förhållandet mellan människan och den
övermänskliga makt på vilken hon tror och av
viken hon känner sig beroende.

Trots att det finns flera olika religionsdefinitioner kommer man enligt
Ehnmark inte ifrån vissa huvudpunkter:

1. I religionen anser sig människan stå i förbund med en högre verklighet.
Det är denna verklighet, som ger skeendet mening och värdena bestånd.
Det är värdets, meningens verklighet. Livet har en mening, därför att
människolivet bestäms av krafter som tillhör en högre verklighet. Det
är: religionen räknar med det heliga.

2. Religionen räknar med ett skeende av annan art än det vanliga, vare sig
detta andra bryter igenom händelsernas vanliga gång (naturunder) eller
uppfattas så att säga som insidan av de yttre händelserna. Detta är det
övernaturliga.

3. Religionen är aldrig en övervägande teoretisk livsyttring utan något som
angår hela personligheten. I den meningen kan religionen kallas för en
samlad reaktion inför tillvaron.4

                                       
4 E. Ehnmark, Världsreligionerna,s.12
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       Allmän karakteristik av New Age

 Begreppet New Age kommer av att vi enligt astrologin är på väg in i en ny
tidsålder (eller redan har gått in i, beroende på vem man frågar).
Inom astrologin finns något som kallas ett platoniskt år, världsår, eller det
Stora året. Ett platoniskt år innebär den tid det tar för jordens axel att rotera
ett varv, det vill säga 25 920 år. Detta år delas in i tolv världsmånader efter
djurkretsens tolv stjärntecken. Enligt astrologerna är vi nu på väg ut ur
Fiskarnas tecken och in i Vattumannens tecken.5

Man väntar sig en kollektiv förvandling av det mänskliga medvetandet upp
till en högre nivå. Detta kommer sig av en astrologisk förskjutning i
förhållandet mellan solen och stjärntecknen i djurkretsen då solen går in i
Vattumannens tecken.

Enhet

Arild Romarheim, norsk religionsforskare, skriver i boken Kristus i
Vattumannens tecken:
”En verklighetsuppfattning där allt som existerar anses vara uttryck för en
helig enhet. Denna enhet kan genom vissa andliga metoder framför allt
upplevas i människans inre jag och kan överföras genom en livsstil som
står i harmoni med livet och dess totala helighet och helhet.”6

Detta skulle då innebära att alla blir ett. Det skulle inte finnas flera
religioner utan ett tillstånd som mer liknar Edens lustgård, ett paradis på
jorden. New Age-rörelsen strävar efter världsfred, en religion, en
världsledare. En av idéerna inom New Age är idén om en världsstat,
indelad i flera stora delar, men detta är mänskligheten inte redo för än. De
ideologier som finns i världen idag är bara ”förgängliga substitut” i
övergångstiden mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder och kommer
inte att bestå. I Vattumannens tidsålder kommer utvecklingen att upphöra
och Guds plan kommer att vara fullbordad när människans sinne blir
upphöjt så att förståelse och enhet blir möjlig.7

                                       
5 H.Arlebrand, Det okända, s.65 Libris förlag  1992
6 A.Romarheim, Kristus i vattumannens tecken, s.32 Libris  förlag 1989
7 H.Arlebrand, Det okända, s.73, Libris förlag 1992
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Världsbön

Något som är gemensamt för många rörelser inom New Age  är den
världsbön som Alice Bailey skrev. Den kallas Den stora invokationen, och
kan jämföras med betydelsen av Fader vår för kristenheten.8

”Från Ljusets punkt i Guds Sinne
Låt ljus strömma in i människornas sinnen.

Låt ljus stråla ned över Jorden.
Från kärlekens punkt i Guds hjärta

Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Kristus återvända till Jorden.

Från det centrum där Guds vilja är känd
Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte –

det syfte som Mästarna känner och tjänar.
Från det centrum vi kallar mänskligheten

låt Kärleken och Ljusets Plan ta form
och må den försegla dörren till det onda.

Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden.”9

Inom NewAge finns inte bara rörelser som är uttalat religiösa utan även
alternativrörelser som fredsrörelser, miljörörelser och olika terapimetoder
och forskning. ”New Age kan i sin tidiga form beskrivas som en
totalideologi med religiösa inslag”10 Religionsforskaren Olav Hammer
visar på att det inom New Age finns särskild musik, särskild litteratur och
olika dietregler så som den vegetariska livsstilen.11

Ideologiska rötter

Gnosticismen

Gnosis är grekiska och betyder kunskap, insikt om det egna väsendet och
tillvaron. Människan är en främling i världen, hon kom till i en kosmisk
kamp mellan ljuset och mörkret. Själen är fångad av den onda materien,
inne i människan finns det sanna jaget som människan behöver få insikt

                                       
8 H.Arlebrand, Det okända, Libris förlag 1992
9 A. Bailey, Nationernas öde, s.10,1949
10 G. Gustafsson, 1991
11 O. Hammer, På spaning efter helheten,1997
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om. Den gudomliga gnistan i människan vill komma tillbaka till urgrunden
och bli ett med skaparen. Insikt får hon genom religiösa upplevelser.12

Teosofin

Teosoferna anser att det finns en hemlig kunskap som är gemensam för alla
religioner. Denna kunskap är bara tillgänglig för vissa människor, men
teosofiska samfundet säger sig ha gjort kunskapen tillgänglig för
mänskligheten. Universum är ett uttryck för gudomligt medvetande och
man tror på en evig obegränsad, oföränderlig urgrund – det Absoluta.
Människan är en gnista av Gud. Det gudomliga kommer närmare och
närmare mänskligheten och vi blir mer och mer gud-lika.Teosofin har
hämtat inspiration hos gnosticismen men även hos spiritismen, från vilken
man har hämtat vissa riter så som channeling, samtal med avlidna.13

Antroposofin

Rörelsen grundades av Rudolf Steiner som först var teosof men som sedan
bröt sig ur den gemenskapen och startade det antroposofiska sällskapet.
Antroposofin lär att varje människa har en andlig människa i sig och
frälsningen innebär att man får kunskap om sitt sanna jag. ”Den sanna
kristendomen” kallade Steiner sin lära som är en blandning av kristendom,
gnosticism och österländska religioner.
I och med att Jesu blod rann på korset och ner på marken började jordens
frälsning, eftersom jorden då fick del av Kristus-kraften. I Järna finns ett
antroposofiskt center där man sysslar med alternativodling. Där finns även
en skola som har antroposofisk färglära och dans, eurythmic, på schemat. 14

        Jämförelse av New Age och kristendom

       Gudsbild
- enligt New Age

Bilder av Gud

Gnosticismen säger att skaparguden är ond, det är den Gud man tror
omtalas i Gamla testamentet. Gud är ond för att han vill undanhålla
kunskap från människorna. Teosofin beskriver Gud som:

                                       
12 A. Romarheim, Kristus i Vattumannens tecken, 1989
13 H. Arlebrand, Det okända, 1992
14 H. Arlebrand, Det okända, 1992
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”Den Absoluta verkligheten. Universums grundval är en allestädes
närvarande, evig, gränslös och oföränderlig princip. Den kallas det
Absoluta eller den Enda Verkligheten och är bortom den mänskliga tankens
räckvidd” 15

       Gud är också:
”Det Enda Livet. Världsalltet är ett uttryck för den Enda Verkligheten eller
det Enda Livet. Det besjälar hela kosmos och är inneboende i varje form.
Den har en växelverkan mellan medvetande och energi som genomtränger
och uppfyller allting.”16Detta innebär att allt och alla är en del av Gud och
att Gud finns i allt.

Gud identisk med energi?

Gud som energi hittar man också hos rörelsen Summit Lighthouse, CUT,
som menar att Gud är en opersonlig energi och att hela universum består av
en och samma energi som strålar ut ur en enda källa. Denna opersonliga
energi beskrivs som ”universums pulserande hjärta”. Den är ”av dualistisk
natur bestående av poler som till exempel manligt och kvinnligt. Energin
kallas Fader-Moder Gud. Den energi som är universums källa kallas Gud-
Fadern. Energin som finns i materien kallas Gud-den helige anden, och en
sammansmältning av dessa bildar Gud-Sonen”17.
I ett nyhetsbrev från Forum för tro och samhälle, som är en tidning från
Nybygget- kristen samverkan för anställda inom den kristna kyrkan, skriver
Lars Johansson:
”Gud är inte personlig utan snarare en opersonlig kraft och energi som
genomsyrar allt i tillvaron. Begreppet Gud används inte så ofta, i stället
pratar man om vetenskap eller personlig utveckling.”18

Man kan uttrycka det så att eftersom Gud är energi, kraft, kan naturen
genomsyras av denna kraft och får på så sätt gudomlig status.

Gud och världen

Är då Gud identisk med världen? Nej, Gud är inte identisk med världen,
Gud finns i allt, även bortom världen. Många ser världen som Guds kropp.
Allt är energi, allt är Gud, Gud är energin i kosmos. Andlighet är att
manipulera energiflödet i världen.Artisten Thomas di Leva förklarar Gud
så här:
”Gud finns inom oss och är omöjlig att skilja från sin skapelse. Vi är Guds
dröm…och våra handlingar är Gud.”19

                                       
15 L. Johansson, kompendium, Örebromissionen
16 L. Johansson, kompendium, Örebromissionen
17 L. Johansson, kompendium, Örebromissionen
18 Forum för tro och samhälle, nr.4 1991
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Aleister Crowley, en av gnosticismens ledare, sa:
”Den sanna Guden är människan. I människan är alla ting fördolda.”20

Något utrymme för en allsmäktig personlig Gud finns inte. Gud är en
kosmisk lag, ett universellt medvetande, en dynamik identisk med kosmos.
Gud har ingen personlighet utan är en kraft.
Det finns många termer för att beskriva Gud i människans inre, till exempel
Kristus-jag, Det Högre Jaget och Det rena medvetandet.

Jaget är Gud

I boken ”Dansen i ljuset” skriver Shirley MacLaine:
”Du får aldrig dyrka någon eller någonting annat än ditt eget jag. Ty det är
DU som är Gud. Att älska det egna jaget är att älska Gud.”21

Det vore lätt att dra citatet till sin spets och rättfärdiggöra sina egoistiska
handlingar med att man tillfredsställer sitt eget jag, d.v.s. tillfredsställer
Gud.

Sammanfattning

Skapelsen är en enhet, allt hänger ihop.
Gud finns i allting, människor, djur, växter.
Allt är en del av Gud, så även människan. Det finns uttryck som säger att
människan är en gnista ur den gudomliga elden.
Människan är gudomlig.

      Gudsbild
- enligt kristendomen

Gud är skaparen

Kristendomen är en monoteistisk religion, det vill säga har en Gud. Denna
Gud är alltings skapare. ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” 22

                                                                                                                         
19 Forum för tro och samhälle, nr.4 1991
20 H. Arlebrand, Det okända s.20 Libris förlag, 1992
21 S. MacLaine, Dansen i ljuset, s.354 1986
22 Bibeln 1981 års översättning, 1Mos.1:1
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Världen är inte en del av Gud utan skapad av Gud ur intet. Världen är inte
Gud men vi kan uppfatta Gud i skapelsen:
”Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga
makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.” 23

Människan är en del av skapelsen, en avbild av Gud satt till att råda över
jorden. ” Och Gud sade: ’Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara
oss lika. Och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under
himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla
kräldjur som rör sig på jorden.” 24

Författaren till bl.a. Narnia-serien, C.S.Lewis skriver:
”Eftersom det finns en skillnad mellan Gud och skapelsen, allt är inte ett,
finns förutsättningen för gemenskap mellan Gud och människa.”25

”Gud är aktiv i historien och i skapelsen men han är inte identisk med
någon av dessa. Man får inte utsudda skillnaden mellan Skaparen och det
skapade”26, vilket också bibeln ger uttryck för i Romarbrevet 1:25 där det
står: ”De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det
skapade istället för skaparen”.
Gud är helig, skild från världen och mycket större än sin skapelse. I Första
Kungaboken undrar kung Salomo hur Gud ska få plats i det tempel han
byggt, eftersom ”himlarna rymmer dig ju inte”.27

Även Guds tankar är så mycket större än skapelsens, ”Nej, så mycket som
himlen är högre än jorden, är mina vägar högre än era vägar, och mina
tankar högre än era tankar” 28

Treenighet

Andra religioner, främst judendomen och islam, anser att kristendomen har
flera gudar, detta på grund av treenigheten. Treenigheten innebär att Gud
består av Fader, Son och Ande. I missionsbefallningen (Matteusevangeliet)
bekräftar Jesus själv treenigheten då han säger: ”döp dem i Faderns, Sonens
och den helige Andes namn”29

Har då kristendomen tre gudar?
Nej, inte enligt C.S.Lewis som beskriver treenigheten:
”Gud är en varelse som rymmer tre personer och ändå förblir en enda
varelse, alldeles som en kub har sex kvadrater och likväl förblir en enda

                                       
23 Bibeln, Rom.1:20
24 Bibeln, 1Mos.1:26
25 C.S.Lewis, Kan man vara kristen? s.142, 1942 Libris förlag
26 H. Johansson, Vad ska man tro egentligen? s.22 1989 Libris förlag
27 Bibeln, 1Kung.8:27
28 Bibeln, Jes.55:9
29 Bibeln, Matt. 28:19
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kropp”30Lewis menar att människan är Guds skapelse och skild från Gud,
men Kristus är född av Gud och därför en del av Gud själv.

Gud som far

Trots att Gud är helig är han en personlig Gud som vill ha en relation med
sin skapelse.
Gud beskrivs som Fader i liknelsen om den förlorade sonen, där Jesus
förklarar Guds strävan efter en relation med människan, och omsorg om
denna sin skapelse. Guds omsorg beskrivs också i psaltarpsalmen 139, som
heter Guds fullkomliga kunskap och omsorg. Här gäller inte uttrycket varje
man för sig själv utan människan är innesluten i Guds omsorg och behöver
inte vara ensam.

Gud som Ande

Gud beskrivs som Ande ibland annat Joh.4:24 : ”Gud är Ande, och de som
tillber honom måste tillbe i ande och sanning” och i 1Mos.1:2 där det står
att ”Guds Ande svävade över vattnet” Jesus säger i sitt avskedstal till
lärjungarna att han ska sända en annan hjälpare, den helige ande.31

Gud som Sonen

Gud beskrivs som Sonen i Johannes evangeliets första kapitel (Ordet =
Sonen) ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var
Gud”32 Det här bibelordet beskriver det oförklarliga hur Jesus, sonen, kan
vara både människa och Gud samtidigt. Han både är hos Gud och är Gud.
Detta är något som inte går att förklara, man får välja om man vill tro eller
inte.

Gud är evig

5Mos.33:27 säger att Gud är urtidens Gud, han är evig. ”Jag är A och O,
säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer,
allhärskaren.”
Det finns ingen början, inget slut, Gud är.

                                       
30 C.S.Lewis, s.138, 1942
31 Bibeln, Joh.16:7
32 Bibeln, Joh.1:1
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Sammanfattning

Kristendomen har en Gud, som är Fader, Son och Ande.
Gud är evig.
Gud är skaparen, människan Guds skapelse.
Det finns en skillnad mellan Gud och människa vilket gör att de kan ha
gemenskap med varandra. Gud och människa är inte ett, vilket gör att de
kan stå i relation med varandra.
Skaparen är större än skapelsen.
Gud ses som en far med omsorg om sin skapelse.

          Människosyn
- enligt NewAge

Reinkarnation
En typisk tanke inom NewAge är att själen är skild från kroppen. Själen är
evig medan kroppen är förgänglig. ” Elisabet Nilsson, som kroppsligen
jobbar på ett varuhus för att kunna överleva men annars helt hängivit sig åt
Ananda Marga.”33

(Ananda Marga är en rörelse som har sitt ursprung i hinduismen.)
 Många rörelser inom NewAge är influerade av österländska religioner och
rörelser, och har från dessa hämtat tanken om reinkarnation.
När kroppen dör lever själen vidare i en annan kropp till dess att den blivit
tillräckligt ren, eller upplyst, för att bli ett med Universum eller Det Stora
Alltet.34

Rudolf Steiner, antroposofins grundare, menar att den mänskliga naturen är
med i en process som avslutas i ett rent andligt tillstånd, efter ett antal
återfödslar. Det som skiljer NewAge från de österländska rörelserna är att
man inom NewAge ser återfödelsen som någonting positivt, medan den i
de österländska rörelserna är en förbannelse.35

En tydlig bild av detta hittar man i Shirley MacLaines bok ”Ut på yttersta
grenen”. Där förklarar Shirleys andliga ledare, David Spangler, att mordet

                                       
33 L. Johansson, kompendium
34 L. Johansson, kompendium
35 H. Arlebrand, Det okända, Libris förlag 1992
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på sex miljoner judar inte var så hemskt eftersom de bara dog kroppsligen,
själen levde ju vidare.36

Målet är alltså att en människa efter ett antal återfödslar ska hitta sin
gudomlighet och bli ett med Universum.

Människan är Gud

Rörelsen Summit Lighthouse menar att universum är den enda
verkligheten, universum är Gud. Människan är identisk med denna
verklighet, vilket innebär att människan är Gud eller åtminstone en del av
Gud. Genom yoga eller andra andliga övningar kan människan bli mer och
mer andlig, det vill säga gudomlig.37

I en artikel i tidningen Sökaren, som ges ut av Sven Magnusson, beskrivs
människan vara: ”…av samma andliga väsen som universum självt. Det
mänskliga medvetandet är som en droppe av den oändliga
medvetandeoceanen, vilket är universums grund.”38

Enhetstanken finns här, människan är inte utelämnad till sig själv utan är en
del av ”alltet”. Alla har ett gudomligt ursprung, det gäller bara att bli
medveten om detta. Eller som gnosticismen uttrycker det:
”Gnosis är den enskilda människans insikt om att hon innehåller en
gudomlig gnista fångad i den materiella kroppen.”39

Sammanfattning

Människan är en del av den stora helheten, ett med universum.
Själen är evig men kroppen förgänglig och människan återföds hela tiden.
Den här tanken känner vi igen ifrån både hinduism och buddhism,
återfödelsen kan ge tid för mognad och insikt, men ses också som en plåga
som människan vill slippa.
Människan är en del av Gud, hon är gudomlig, men det gäller att bli
medveten om detta och genom olika metoder bli upplyst och slippa
återfödas för att bli ett med universum, Gud.

                                       
36 S. MacLaine, Ut på yttersta grenen, 1983
37 www.cut.org/
38 Sökaren, nr.9, 1984
39 O. Hammer, På spaning efter helheten, s.103 1997
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Människosyn
- enligt kristendomen

”Skapad av Gud – med en dödlig men ändå moralisk och andlig natur – till
att dyrka, lyda honom och åtnjuta hans vänskap”40

Så lyder Illustrerad Bibelhandboks text under rubriken människa.
Bibeln säger att människan är skapad av Gud, till Guds avbild för att likna
Gud. ”Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss
lika”41

Människan är satt att råda över naturen. I psalm 8 skriver psalmisten David
om människans ställning på jorden: ”Dock gjorde du honom nästan till ett
gudaväsen…du satte honom till herre över dina händers verk. Allt lade du
under hans fötter”42

Människan är alltså given makt och möjlighet att påverka i vilken
utsträckning skapelsens välfärd förverkligas eller förintas.

Människan är en social varelse, skapad till att ha gemenskap med Gud och
med varandra. Boken Vad tror du på? visar att inte mindre än sju av tio
budord handlar om mänskliga relationer.43 Relationen med Gud
återkommer flera gånger i Bibeln där människan uppmanas att söka
Honom. Att människan kan ha en relation med Gud innebär att Gud och
människa är skilda åt, det finns en skillnad mellan skaparen och skapelsen.
I relationen med Gud kan människan utvecklas och formas till den person
hon är tänkt att vara.

Vad är en människa enligt kristen tradition?

Inom kristendomen har det diskuterats om människan är tvådelad (kropp
och själ) eller tredelad (kropp, själ och ande), beroende på om man tolkar
orden själ och ande som samma sak eller som två skilda ting.
Anden (eller själen om man vill) är den del av människan som har kontakt
med Gud, men kroppen är för den sakens skull inte oviktig.44

Bibeln beskriver kroppen som själens tempel som behöver vårdas. Kroppen
är dessutom nödvändig för en människas frälsning ”Ty om du med din mun
bekänner…skall du bli räddad”45

Kropp, själ och ande samverkar till en helhet.
♦ Kropp- kroppen är människans yttre som mättas med näring, mat.

                                       
40 Illustrerad Bibelhandbok
41 Bibeln, 1981 års översättning, 1Mos.1:26
42 Bibeln, Ps.8:6-7
43 Grenholm, Vad tror du på?
44 Grenholm,Vad tror du på?
45 Bibeln, Rom.10:9
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♦ Själ- själen är människans inre som mättas med upplevelser av konst,
musik, skönhet av olika slag.

♦ Ande- anden är människans länk till andliga upplevelser som bara kan
mättas av Gud.

Sammanfattning

Människan är Guds skapelse, skapad till Guds avbild.
Människan är inte ett med naturen utan satt att råda över den.
Gud och människa är inte ett utan är skilda åt, därför kan de ha en relation
med varandra.
Människan består av kropp, själ och ande som hör ihop i en helhet.

Kristus
- enligt NewAge

Någon överensstämmande syn på Kristus finns inte inom de nyandliga
rörelserna, men de allra flesta har en uppfattning som skiljer sig från den
kristna bilden av Kristus.

Jesus, en Kristus

I boken Kristus i Vattumannens tecken berättar Arild Romarheim, norsk
religionsforskare, om en resa till Kalifornien där han deltog i ett nyandligt
påskfirande. Budskapet handlade om Kristusen Jesus (Jesus the Christ). En
ockult författare, Manly P. Hall, höll där en predikan med följande
huvudinnehåll:

” Betydelsen av Jesu död och uppståndelse ligger inte först och främst i de
historiska händelserna för två tusen år sedan. Vad som skedde med Jesus
var ett tidlöst uttryck för den mystiska invigningen, ’initiationen’. Det var
inte i första hand något som skedde där. Det sker här, i vårt medvetande.
Det sker när en människa går igenom de olika stadierna av invigning, som
antikens mysteriereligioner beskriver det. ’Kristus’ är den gudomliga
kraften i varje människa men också i allt annat, ned till minsta sandkorn. Vi
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måste böja oss för det gudomliga i oss själva, likaväl som vi tillber det
gudomliga i andra. Om vi inte gör det, ’begraver’ vi den Kristus som finns
inom oss. Men vi kan inte hejda födsloprocessen, vi kan bara fördröja den.
Själen äger den frälsande kraften i sitt eget väsen, nämligen Kristi kraft, de
inneboende gudomligheten. Den kan aldrig dö. Påskmysteriet består i
UPPSTÅNDELSEN AV DEN INRE KRISTUS!”46

Kristus ses här som en inre kraft, ett medvetandetillstånd, som alla har
förutsättningen att kunna nå.

Kristus – ett tillstånd

Doris Ankarberg, ett svenskt medium, skriver i boken Samtal med Cleo:
”Alla är Kristus i vardande. Den gudomliga källan finns alltid tillgänglig.
Genom ditt oförstörbara, det inre, alltid och evigt existerande, i kontakt
med skaparen finns vägen till utveckling.”47

Att Kristus är ett tillstånd anser även den andlige ledaren för kärlekens sekt
Bhagwan Rajneesh och säger att:
”Buddha är ett namn, Jesus är ett namn, Krishna är ett namn, men det
uppvaknande som man upplevde är detsamma. Ju närmare du kommer
Buddha, ju närmare kommer du också Kristus.”48

Inom de flesta nyandliga rörelser är alltså inte Jesus identisk med Kristus,
man skiljer dem åt. Jesus var en person som uppnådde Kristus-medvetande,
vilket även Buddha och Krishna gjorde. Jesus är inte frälsaren, men han är
den perfekta modellen för människans andliga utveckling.
CUT (Church Universal & Triumphant, även känt som Summit Lighthouse)
lär i sin undervisning att Jesus mellan 12 och 27 års ålder reste öster ut för
att lära av de andliga mästare som fanns där. De kallar åren de dolda åren
och får på så sätt in sin lära som Jesu lära.49

Kristus – enligt antroposofin

I boken Det kristna mysteriet och forntidens mysterier50 beskriver Rudolf
Steiner, antroposofins grundare, Kristus som en mystisk inre upplevelse.
Kristus är ”solsystemets Logos”, genom honom är allting skapat. Jesus var
enligt Steiner egentligen två personer som förenades i templet när de var 12
år gamla.(Denna teori uppkom av att Jesu släkttavlor skiljer sig åt i
Matteus- och Lukasevangeliet.) Den ena var en återfödelse av den persiske

                                       
46 A. Romarheim, Kristus i vattumannens tecken, s.37, 1989
47 L. Johansson, kompendium
48 A. Romarheim, Kristus i vattumannens tecken, s.206, 1989
49 www.cut.org/
50 R. Steiner, Det kristna mysteriet och forntidens mysterier, Antroposofiska bokförlaget 1974
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religionsstiftaren Zarathustra och den andre var formad av Buddhas ande.
Den Jesus som då formades i templet skapades för att ge boning åt ett
”kosmiskt kristusväsende” som skulle komma från solen. I och med dopet i
floden Jordan (av Johannes döparen) lämnade Jesus sitt andliga ”jag” och
fick ”kristusjaget”. När Kristi blod rann ner på marken befruktades jorden,
därför är jorden, och allt som kommer ur den, heligt.

Alla kan bli Kristus

Teosofin, med Annie Besant som en av dess ledare, hävdar att Jesus efter
ett antal år i kloster blev invigd till lärjunge i ”den upphöjda loge, från
vilken samtliga stora religioner fått sina stiftare”. På grund av Jesu
moraliska renhet och hängivenhet kunde detta mäktiga väsen, Kristus, ta
sin boning i honom. Liksom antroposoferna tror teosoferna att Kristus
förenades med Jesus genom dopet av Johannes döparen. Jesu offer var inte
att han tog på sig människornas synd, utan att han upplät sin kropp åt
Kristus. Alla har en möjlighet att bli Kristus, vi är alla gnistor ur den
gudomliga elden.

”På Golgata offrade sig Jesus och i vårt innersta uppstod Kristus, världens
frälsare”, säger rörelsen Universellt Liv.
”Alla goda människor kan således finna Kristus i sitt inre…vare sig man är
jude, hindu eller kristen.” 51

En gnista

Kristus är en gnista i oss, säger gnosticismen och menar att det är denna
gnista som sammanlänkar oss med skaparen.52

Sammanfattning

Jesus och Kristus är inte samma sak.
Kristus är ett medvetandetillstånd.
Detta tillstånd har alla möjlighet att uppnå genom olika typer av andlig
träning som meditation och särskilda kurser.
Jesus var den perfekta mönstermänniskan som uppnådde detta tillstånd och
var medveten om sin egen gudomlighet.

                                       
51 L. Johansson, kompendium
52 H. Arlebrand, Det okända  1992
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        Kristus
- enligt kristendomen

”Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus; ja, över dem som bor i
dödsskuggans dal ska ettljus skina klart”53

Kristus identisk med Messias

Allt sedan relationen mellan Gud och människa brutits (genom syndafallet)
har Gud kämpat för att återställa denna relation. Efter flera försök att sluta
förbund med människan, som människan inte klarar av att hålla, beslutar
Gud att sända sin son. Gud ska sända frälsning (räddning) till sitt folk, detta
är den utlovade Messias. Messias betyder ”en som är smord” (dvs. till
kung) eller ”den smorde”. Kristus är grekiskans översättning på det
hebreiska ordet Messias. Kristus och Messias har samma innebörd i
grundtexten.54

Profetior

I Gamla testamentet finns flera profetsior, förutsägelser, om den kommande
frälsaren:
”Han sköt upp som en ringa telning…”55

”Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam…och på honom ska
Herrens Ande vila…”56

Kristus syftar hela tiden på en person, denna person är Jesus. Jesus är
Kristus. Jesus frågar sina lärjungar: ” Vem säger ni att jag är? Simon Petrus
svarade: Du är Messias, den levande Gudens son.”57

Petrus säger även i sitt tal på pingstdagen att Jesus är den utlovade Messias,
Kristus. ”…Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus
som ni har korsfäst.”58

Även Paulus vittnade om att Jesus var Messias, och i Apostlagärningarna
går han ytterligare ett steg då det står att han med hjälp av skrifterna
bevisade att Jesus är Messias.59

                                       
53 Bibeln, Jes.9:2
54 Bibeln, 1981 års översättning, uppslagsdel
55 Bibeln, Jes.53
56 Bibeln, Jes.11,12
57 Bibeln, Matt.16:16
58 Bibeln, Apg.2:36
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Kristi uppgift

Vad var då Kristi uppgift, varför sände Gud Jesus till jorden?
”…straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår
bli helade. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin
egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom.”60

Gud sände alltså Jesus för att han skulle ta människans synd, det som
skiljer människa och Gud. Jesus Kristus är det slutgiltiga förbundet mellan
Gud och människa. Gud offrade sig själv, genom Jesus, och hans blod som
rann på korset beseglade det nya förbundet. Detta offer öppnar vägen till
Gud.

Kristus – ett namn

Efterhand kom ordet Kristus att uppfattas som ett namn. Jesus, Kristus,
Jesus Kristus och Kristus Jesus används i Nya testamentet utan någon
nämnvärd betydelseskillnad.61

Sammanfattning

Kristus och Messias är bara två olika översättningar av samma ord, den
smorde.
Jesus är Kristus.
Kristus är, och kan bara vara en person, nämligen Guds egen son, Jesus.
Ingen människa kan någonsin bli likvärdig honom.
Jesu uppgift var att sluta ett sista och evigt förbund mellan Gud och
människa för att människan skulle kunna bli frälst och få ett evigt liv.

         Ondska
- enligt New Age

Någon gemensam vedertagen förklaring av vad ondska är finns inte inom
NewAges många olika rörelser.

                                                                                                                         
59 Bibeln, Apg.18:28
60 Bibeln, Jes.53:5-6
61 Hemberg, Hollte, Jeffner, Människan och Gud, Liber förlag, 1982
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Lucifer, ond eller god?

Många, bl.a. teosoferna, anser att kristna har missförstått vem Lucifer
(Satan) är. Lucifer betyder ljusbringare och bör därför uppfattas som god.
Madame Blavatsky, en av teosofins stora ledare, säger att Lucifer är
”förståndsupplysningens och tankefrihetens ande…som hjälper människan
att finna vägen bland livets skär och bränningar”.62

Materien är ond

Enligt gnosticismen är materien ond och det andliga gott. Jorden är ond och
skapad av djävulen, som man trodde var den gud som omtalades i Gamla
testamentet. Gnostikerna anser att syndafallet var positivt, då människan
fick kunskap genom att äta frukten från kunskapens träd. Den gud som
försökte hindra människan från att äta frukten måste då vara ond.63

Balans mellan ont och gott

Teosofen Alice Bailey skrev, efter en uppenbarelse av Kristus, bönen ”Den
stora invokationen”. Denna bön har blivit lika vanlig inom NewAge som
Fader vår är för kristenheten. Där står att läsa:
”Från det centrum som vi kallar mänskligheten låt Kärlekens och Ljusets
plan ta form och må den försegla dörren till det onda”.64

Ondskans portar ska beseglas, men det onda ska inte utplånas för att det
hjälper till att uppehålla materien. Allt är enhet. Motsättningen mellan gott
och ont är bara skenbar. B. Creme, ledare för rörelsen Tara Community
skriver:
”De onda makterna är en del av Gud. De är inte skilda från Gud. Allt är
Gud.”.65 Det innebär att Gud både är ond och god på samma gång.

Ondska – brist på insikt

I ett nyhetsbrev från Forum för tro och samhälle skriver Lars Johansson,
pastor i Nybygget, om NewAge och ondska:
”Människan är gudomlig och god i grund och botten. Människans problem
är inte av moralisk art utan snarare psykologisk, hon lider av brist på insikt,
kunskap om sin fullkomlighet. I själva verket är allting gott. Det onda
existerar enbart som felprogrammeringar i våra psyken.”66

                                       
62 H. Johansson, s.134, 1989
63 L. Johansson, kompendium
64 A. Bailey, 1949
65 A. Romarheim, Det okända s.106, 1989
66 Forum för tro och samhälle, nyhetsbrev
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Martinus kosmologi, ( kommer från dansken Martinus Thomsen som
grundade sin lära efter en uppenbarelse då Kristus tog boning i honom) lär
att ondskan kommer ur människans egna handlingar, som man sår får man
skörda. ”Alla som lider är själva skuld till det.”

Spiritsterna, en rörelse både gnostiker och teosofer hämtat inspiration och
kunskap ifrån, anser att det är reinkarnation som är lösningen på frågan om
ondska och vill då förklara uppkomsten av krig så här:
”Att människor krigar beror på att de är i första stadiet av reinkarnationen.
De har inte fått visdom nog för att kunna leva bättre”.67

Sammanfattning

Det är oklart om ondska finns över huvud taget.
Antingen är Gud ond, eller så är ondskan en del av Gud. Ondska kan också
vara brist på kunskap vilket man kan komma ifrån genom att lära sig mer
och mer för varje liv man lever. Som man sår får man skörda, säger andra,
ondskan kommer ur människans egna handlingar.

       Ondska

- enligt kristendomen

När det gäller ondska går åsikterna isär hos kristna idag. Några hävdar att
syndafallsberättelsen inte har historiskt värde utan är en myt.(Denna åsikt
grundar sig på likheten mellan syndafallsberättelsen och myter från
närliggande folk) Vad skulle då detta göra för skillnad?

Ondskan – en del av Gud?

Den vanligaste åsikten är ändå att berättelsen har historiskt värde. I myter
hos t.ex. babylonierna är ondskan en del av Gud, medan syftet med
syndafallsberättelsen är att skilja ondskans ursprung från det godas.
Skapelseberättelsen visar att ondskan inte tillhör Guds ursprungliga
ordning, att syndafallet är ett fall från denna givna ordning. Varför ondskan
kom in i världen finns det många teorier om, men en vanlig uppfattning om

                                       
67 L. Johansson, kompendium



31

hur det gick till är att ondskan personifierad, d.v.s. djävulen, är en fallen
ängel (Lucifer) som störtats ner i djupet på grund av högmod.
(Hes.28:14-17, Jes.14:12-15) Men att ondskan skulle komma från Gud är
för de flesta en omöjlighet.68 Detta är ett av kristenhetens stora frågor. Den
Gud som är allsmäktig och som har skapat allt, har han skapat ondskan
eller har ondskan skapat sig själv? Är Gud i så fall allsmäktig?

Ondskan besegras

Gud är god, vilket bekräftas i och med Jesu död på korset där Gud
bekämpar, och i och med uppståndelsen besegrar ondskan.
”Hela frälsningshistorien och kyrkans historia kan ses från synpunkten hur
det onda besegras – momentant och slutligen, vid tidens slut, definitivt.”69

Ondskan är alltså besegrad, det avgörande slaget är vunnet. Men
fortfarande finns ondskan kvar, och kommer att finnas fram till tidens slut
då Gud kommer att förinta ondskan.

C.S.Lewis syn på ondska

I boken ”Kan man vara kristen? skriver C.S. Lewis:
”Om man inte tar skillnaden mellan gott och ont särskilt allvarligt, är det
lätt sagt, att allt som finns i världen är del av Gud. Men naturligtvis kan
man inte säga det samma om man anser, att somligt verkligen är ont och
Gud verkligen är god. Då måste man tro att Gud är skild från världen och
att vissa ting vi ser i den strider mot hans vilja.”

Lewis skriver vidare om ondskan som person:
”För att vara ond måste den onda makten existera och ha intellekt och vilja.
Men existens, intellekt och vilja är i och för sig något gott. Därför måste
den ha fått dem från den goda makten, till och med för att bli ond måste
den låna eller stjäla från sin motståndare. Och nu kanske man börjar förstå,
varför kristendomen alltid lärt att djävulen är en fallen ängel.”70

                                       
68 H. Johansson, Vad ska man tro egentligen,1989
69 Hemberg, Hollte, Jeffner, Människan och Gud, s.94, 1982
70 C.S.Lewis, Kan man vara kristen?, s.38,44, 1942
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Sammanfattning

Ondskan är inte en del av Gud för att allt Gud skapat är gott. ”Och Gud såg
på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott” (1Mos.1:31)
Lucifer är namnet på den fallna ängel som är ondskan personifierad.
Ondskan tillhörde inte Guds ursprungliga ordning utan strider mot den.
Ondskan är besegrad i och med Jesu död på korset, men finns kvar i
världen till tidens slut, då den ska förintas och de frälsta människorna går in
i evigheten.

  Vägen till frälsning
- enligt NewAge

Egentligen borde rubriken heta vägarna till frälsning, eftersom det inom
NewAge inte bara finns en enda väg till räddning, frälsning.

Antroposofin

Bland andra så menar antroposofins grundare, Rudolf Steiner, att det finns
flera frälsningsvägar. Bland annat:

• Studium av ockulta skrifter, främst Steiners egna.
• Det måste till ett ivrigt studium av de ockulta forskarnas meddelande till

världen. Dessa meddelanden är inte bara ord utan verkar klarseende i
själen, de upplyser din själ.

• Moraliskt övande, självbehärskning, vilket kan uppnås genom
antroposofiska övningar så som eurytmi, kulturaktiviteter (antroposofiska),
pedagogik och odling.

• Yoga, olika kroppsövningar för att få en kroppsuppfattning.
• Meditation, används för att få högre kunskap. Man kan meditera över en

text, geometriska figurer eller företeelser i yttervärlden som stenar, frön,
växter, djur och människor.

Dessa ovan nämnda punkter är bara tekniker, hjälpmedel för att bearbeta
själen så att kroppen får mindre inflytande över människan och människan
kan nå frälsning.
”Sinnenas fokusering förflyttas så att det sant andliga tänkandet tränger
igenom en persons hela varelse. En fullt utvecklad människa kan uppträda
som en kosmiskt verkande kraft.”71 Men denna utveckling kan ske först

                                       
71 L. Johansson, kompendium



33

efter flera återfödslar med mycket antroposofisk skolning och är en lång
förvandlingsprocess.

Religiös upplevelse
Gnostikerna anser att frälsning innebär en religiös upplevelse då människan
förstår att denna värld inte är en gudomlig skapelse och sedan söka sig bort
från världen till urgrunden, skaparen.72

Frälsningen – en process

Även rörelsen Summit Lighthouse, som hämtat inspiration hos
gnosticismen, anser att frälsning är en process i flera led där människan
utvecklas för att bli mer och mer medveten om sin egen gudomlighet.
Bland dessa steg finns upprepande av mantra, åkallan av andar,
visualisering av färger som anses rena delar av kroppen och speciell
undervisning från rörelsens ledare.

Teosofin beskriver frälsningen så här:
” Genom otaliga cykler av inkarnationer måste själarna företa en
pilgrimsfärd mot fulländning. Mål: att bli en självmedveten Gud”73

Själarna genomgår alltså en process för att slutligen få insikt om att
människan i själva verket är en gud.

Sammanfattning

Vägen till frälsning kan gå till på olika sätt men alla är överrens om att det
är en process, en utveckling.
Frälsningen är att bli medveten om sin egen gudomlighet, att människan är
ett med Gud.
Människan är Gud.

                                       
72 O. Hammer, På Spaning efter helheten, 1997
73 H. Arlebrand, Det okända, s.133
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Vägen till frälsning
- enligt kristendomen

Syndafallet

Människan är skapad av Gud, till Guds avbild och till att leva i gemenskap
med Gud. När Eva lockades av ormen så att hon och Adam åt av den
förbjudna frukten, bröt den enda givna regeln, så fick de ta konsevensen av
sitt handlande. De fick lämna lustgården och det blev en spricka i
relationen mellan Gud och människa.
I och med att människan åt från fruktträdet, kunskapens träd på gott och
ont, blev de medvetna om sin egen nakenhet, kände skam och tog på sig
kläder. Samvetet föddes. Människan får förnuft, men också högmod och
vill ta över Guds plats.
Detta är syndafallet, människans första synd. Synd är att missa målet, en
bruten gemenskap mellan Gud och människa. Innan syndafallet var
människan perfekt, odödlig. Efteråt är människan dödlig men
mänskligheten lever vidare genom fortplantning.74

Synd föder ondska

Med synden kom också ondskan in i världen. Här råder delade meningar
om människan nu blev ond till sin natur eller om hon bara står under ont
inflytande. I vilket fall som helst kan man konstatera att ondskan påverkar
människan.

Förbund

Trots detta överger Gud inte sin skapelse utan sluter flera gånger förbund
med människan. Det första förbundet var mellan Gud och Noa där
regnbågen var löfte på att jorden aldrig skulle översvämmas som den hade
gjort i och med syndafloden.75

Människan vände sig åter bort från Gud och ville gå sin egen väg.

Gud slöt på nytt ett förbund med människan genom Abraham, och tecknet
på detta förbund var omskärelse av allt mankön.76

Även detta förbund bröts av människan, så genom Mose slöts ett nytt
förbund. Denna gång fick människan hjälp genom att Mose fick tio Guds
bud. Det var ett tecken på förbundet och en hjälp för människorna att hålla

                                       
74 Hemberg, Hollte, Jeffner, Människan och Gud, 1982
75 Bibeln, 1Mos.9:11-13
76 Bibeln, 1Mos.17:1-13
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detta förbund och leva efter Guds vilja. Men trots att människan nu hade
lagen att följa, misslyckas de ständigt och vänder sig bort från Gud.77

För att kunna återupprätta kontakten mellan Gud och människa, och
besegra den ondska som har inflytande över människan, offrar Gud sin son
Jesus Kristus.

Jesus – vägen till Gud

När Jesus dog på korset tog han människans alla synder, både de som varit
och de som kommer, och försonade människa och Gud en gång för alla.
När Jesus uppstod på den tredje dagen övervann han dödsriket för att
människan inte ska behöva dö utan få leva i evig gemenskap med Gud.
”Ty så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror
på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till
världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom
Honom. Den som tror på Honom blir inte dömd, men den som inte tror är
redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. (Lilla
Bibeln)78

Tron på att Jesus är Guds son och att han har tagit all synd och försonat
Gud och människa är vägen till frälsning.
Tron och trosbekännelse är det enda som krävs för att bli räddad.
”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att
Gud uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder
till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.”79

Enligt Bibeln beror frälsning inte på gärningar, men det står också att en tro
utan gärningar är en död tro.80 Tro och gärningar hör ihop, tron föder
gärningar.
Vägen till frälsning är att tro att Jesus är Guds son och han visar vägen till
Gud genom vad han gjorde på korset för mänskligheten.

                                       
77 Bibeln.2Mos.24
78 Bibeln, Joh.3:16
79 Bibeln, Rom.10:9-10
80 Bibeln, Jak.2:26
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(bild för frälsningen, broillustrationen)

Sammanfattning

Genom att Jesus dog på korset, besegrade ondskan och tog människans alla
synder, kan människan nu ha en personlig relation med Gud.
Detta är det slutgiltiga förbundet mellan Gud och människa.
Jesus blev bron över den brustna gemenskapen mellan Gud och människa.
Frälsning är att tro på att Jesus är Guds son, att han har dött och uppstått,
och att med sin mun bekänna sin tro.
Frälsningen erbjuds alla människor och kräver inget utom att man bekänner
vad man tror på.
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 Kristendomen en religion?

Kristendomen är en av världsreligionerna och behöver egentligen inte
jämföras med en religionsdefinition. Men för att göra jämförelsen med
New Age tydligare har jag valt att ta med den.

Resultatet av kristendomen i jämförelse med Ehnmarks huvudpunkter blir
följande:

1. Enligt kristendomen står människan i förbund med Gud, sin skapare,
som ger livet en mening och som har en personlig relation med varje
människa och har en plan för varje människas liv.

2. Gud kan gripa in i människors liv och göra under, inom en människa
men även i yttre händelser som skydd från olyckor och väder. Det
övernaturliga har en ”naturlig” plats inom kristendomen.

3. Kristendomen angår hela människan. Frälsningen grundar sig på tro och
bekännelse men visar sig också i handling. Ritualer så som dop,
nattvard, vigsel och begravning är en del av kristendomen.
Kristendomen kan man hitta inom musik, litteratur, filmer och inom
flera andra områden.

I jämförelse med Ehnmarks huvudpunkter stämmer kristendomen in på
begreppet religion.

New Age en religion?

New Age i jämförelse med Ehnmarks huvudpunkter får följande resultat:

1. New Age räknar med det heliga. Där anses inte människan bara stå i
förbund med en högre verklighet, utan till och med vara en del av den.

2. Övernaturliga händelser är inget främmande inom New Age. Ju mer
kunskap människan får, desto mer gudalik blir hon och då går
människans möjligheter över de normala.

3. En samlad reaktion inför tillvaron. New Age påverkar hela människan
och är en del av livsstilen. Man kan hitta New Age inom flera områden
som healing, astrologi, musik och böcker.

Enligt religionsforskaren Olav Hammer är New Age helt klart en religion.81

Men han menar att begreppet religion i princip inte kan definieras utan man
får därför peka på de paralleller som finns mellan New Age och andra
religioner i stället för att försöka passa in New Age under en definition.

                                       
81 O. Hammer, På spaning efter helheten, Wahlström &Widstrand, 1997
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        Liksom andra religioner har New Age skillnad på heligt och profant.
Rörelsen har heliga skrifter, heliga föremål, heliga platser och till och med
heliga djur.
En annan likhet är förekomsten av myter. Särskilt viktig är myten kring den
nya tidsåldern då människans sinne ska utvecklas och bli mer upplyst.
Myten är viktig även idag som förklaring av olika fenomen som t.ex. Big
Bang.
Ritualer är också gemensamt för flera religioner. Med begreppet ritual
menar man då handlingar och ord som uttrycker tron. Inom antroposofin är
dans, eurytmik, en rit som uttrycker tron, så som nattvarden är inom
kristendomen.

        Religion är inte begränsad till en religiös del av livet, är inte enbart tro och
ritual. New Age har tillsammans med andra religioner kopplingar till
livsstil och kultur i form av bland annat musik, konst, skönlitteratur och
vegetarisk livsstil.

Även om Olav Hammer inte vill passa in New Age under en religions-
definition så är Ehnmarks huvudpunkter gångbara även när det gäller
New Age.

Systematisk jämförelse

        Har jag  fått svar på mina frågeställningar?
Jämförelsen mellan New Age och kristendom, likheter och skillnader.

• Vad finns det för skillnader, men även likheter mellan New Age och
kristendomen?

        Gudsbild

Både NewAge och kristendomen använder sig av begreppet Gud, men
menar inte samma sak. Enligt NewAge finns Gud i allt, man har en
panteistisk syn, men man går ett steg längre och menar att Gud inte bara
finns i världen utan även utanför den. Världen brukar liknas vid Guds
kropp.
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Kristendomen har en monoteistisk syn, man tror på en Gud. En Gud som
visserligen har skapat denna värld men är själv inte en del av den, Gud är
större än skapelsen.
Enligt NewAge finns Gud i allt, allt är en del av Gud. Alltså är människan
Gud , eller åtminstone en del av Gud.
Kristendomen däremot skiljer på Gud och människa, en skillnad mellan
Skaparen och skapelsen. Visserligen anser man att människan har vissa
egenskaper som liknar Guds, men enligt Bibeln är människan bara en
avbild av Gud. Om Gud och människa skulle vara ett skulle det vara
omöjligt att ha en relation dem emellan, vilket är en av kristendomens
huvudtankar. Människan är skapad till att leva i relation med Gud.

        Människosyn

NewAge anser att människan är en gudomlig gnista som är en del av allt.
Människan är Gud, eller i alla fall en del av Gud.
Kristendomen säger att människan är skapad, ej född av Gud. Människan är
skild från Gud vilket gör det möjligt för henne att ha en relation med Gud.
Människan är satt över skapelsen till att råda över den men har därigenom
också ett ansvar att vårda den.
Enligt NewAge är den mänskliga kroppen ett hinder i människans
utveckling, kropp och själ är skilda åt, medan kristendomen anser att kropp,
själ och ande samverkar i en enhet.

        Kristus

Kristus enligt kristendomen är, och kan bara vara, en person: Jesus.
Jesus är den till judarna utlovade Messias som skall komma och befria
folket från förtryck.
Enligt NewAge är inte Jesus Kristus, utan en Kristus.
Kristus är inte en person utan ett tillstånd av medvetande vilket alla, med
rätt metoder, kan uppnå. Jesus var den perfekta modellen för människan
eftersom han uppnådde Kristus- medvetande.

Ondska

Inom NewAge anser man antingen att ondska är en illusion eller att det är
en reaktion på människans dåliga karma. ”Skyll dig själv – du har handlat
fel i ett tidigare liv!”
Bibeln beskriver ondska som en verklighet som kommit in i världen genom
syndafallet. Ondskan är personifierad i Satan, som även kallas Lucifer.
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Denna Lucifer är inom NewAge inte förknippad med ondska utan är god
och kallas för ljusbringare.

Väg till frälsning

Inne i dig själv finns vägen till frälsning, säger man inom NewAge, men
hur du hittar ditt verkliga, gudomliga jag, det finns det många vägar till.
Frälsningen är för människan att klara själv.
Inte alls, säger kristendomen, det är en gåva från Gud som människan får ta
emot av nåd, inte för att hon förtjänat det.
Tron på Jesus, vem han är och vad han gjorde, leder till frälsning. Det är en
frihet från moralisk skuld och en seger över synden.
Frälsning enligt NewAge innebär frihet från okunskap och disharmoni och
seger över fruktan.

Sammanfattning

Trots att New Age och kristendom blandas ihop på grund av användandet
av liknande termer, kan vi se att de är väldigt olika och skiljer sig på många
punkter. Det som jag uppfattar som den största skillnaden är synen på Gud
och synen på människan. Det blir en väldig skillnad om människan är
skapad och underställd Gud, eller om hon är Gud själv.

• Är New Age en religion?

Finns det något svar på den frågan?
Ja, jag anser att New Age är en religion. Främst på grund av att New Age
påverkar mer än bara det ”religiösa” livet. Den har blivit en del av
samhället och har dessutom så många anhängare att den bör klassas som en
religion. New Age stämmer också överrens med Ehnmarks huvudpunkter i
en religionsdefinition som finns på sidan 8.
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Som jag tidigare visat finns det många olika rörelser inom New Age, men
det finns det ju även inom kristendomen. Det finns flera olika frikyrkor,
samfund med ungdomsrörelser och andra kristna organisationer. Olika
grupperingar men med samma grund. Likadant är det inom New Age där
grunden är att människan själv ska utvecklas och bli gudomlig, vilket hon
har potential till, men det finns olika vägar att nå målet.

Resultatdiskussion

New Age verkar finnas i många olika sammanhang, det är känslan man får
när man ser ut över samhället idag. Människor söker efter mål och mening i
tillvaron, några ännu mer intensivt efter tider av arbetslöshet. Det finns ett
stort utbud av kurser och föreläsningar med ett nyandligt budskap.
En av anledningarna till att intresset för New Age är stort just nu kan vara
att varje enskild individ kan sätta ihop sin egen tro. Det finns inget färdigt
koncept (om man inte så önskar), ingen enda väg som är just den rätta utan
målet kan nås på många olika sätt. I botten finns alla dessa rörelser som jag
redogjort åsikter ifrån men strävan efter en religion, en enhet, gör att det
verkar finnas en tolerant inställning till trosuppfattning ifrån dessa rörelser.
Detta visade sig bl.a. genom en meditationsdag som hölls i Globen för
några år sedan då alla människor var inbjudna att delta.

Gemensamt inom New Age

Gemensamt för dessa rörelser är deras intresse för människans andliga
utveckling. Inom dig själv finns svaret, där finns gömda resurser att hämta.
Människan har så mycket outnyttjad kapacitet inom sig själv som hon
behöver bli medveten om. Alla har möjlighet att bli som förebilden Jesus,
få ett Kristus-medvetande och bli medveten om att alla är delar av en
helhet, del av Gud. Kanske kan detta budskap vara lättare att ta till sig
eftersom det tillfredsställer människans ego, till skillnad från kristendomen
som lär att människan är skapad och underställd Gud.

Kristendom idag

Är kristendomen helt ”ute”?
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På 90-talet då allting ska växla väldigt fort för att inte bli tråkigt kan
kristendomen ses som omodern eller ”ute” för att den hela tiden har
kommit med samma budskap år efter år. Jag tror också att många icke
kristna människor lever kvar med föreställningar om ”syndakataloger” med
stränga regler och fördömelse. Det som var till för att hjälpa människor
blev krav och lagar att följa, som ibland blev viktigare än budskapet om
Jesus. Kristendomen är inte så mycket en religion som en relation, det är
människan och Gud, sedan har ju den kristna gemenskapen sett ut på
många olika sätt. Allt ifrån husförsamlingar med stugmöten till Yong Gi
Chos församling i Sydkorea med många tusen medlemmar som får fira
gudstjänst i omgångar för att få plats i kyrkan. En del kristna gemenskaper
är stillsamma, meditiva, medan andra är högljudda och karismatiska.

Socialt

Ehnmarks definition av religion tar inte upp något socialt moment. Här
skiljer sig New Age och kristendom åt ganska tydligt. Kristendomen
betonar starkt en församlingstillhörighet, att människan behöver
församlingen för att få ny kunskap och kunna växa i tro. Kristendomen har
visserligen flera olika samfund men en gemensam grund trots att formerna
kan vara olika. New Age är mer splittrat det är mer upp till den enskilde att
själv skaffa ny kunskap och bli mer medveten. De olika rörelserna har en
mer diffus grund, som är att människan behöver bli medveten om sin
gudomlighet. En gemensam förklaringsgrund saknas inom New Age, något
som annars brukar vara själva kärnan i en religion. Religionens ursprung är
människor som har funnit gemensamma förklaringar på livsfrågor har slutit
sig samman i en gemenskap som blivit religion.

Slutord

Detta arbete har varit intressant men svårt att begränsa eftersom begreppet

New Age innefattar så mycket. I jämförelsen mellan New Age och
kristendom har jag valt att redogöra för de mest vanliga uppfattningarna
inom New Age, eftersom rörelsen är så stor och många åsikter går isär. I
jämförelse med kristendomen inser jag att det förutom många liknande
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termer inte finns särskilt många likheter, utan att grundläggande sett är de
två parterna väldigt olika. Jämför man gudsbilden är de så långt ifrån
varandra som man kan komma. Kristendomen ger Gud en ställning över
människan, Gud är skaparen och människan är skapelsen. Om människan
är Gud, eller en del av Gud, saknas tanken att det finns något som är högre
än jag och som förstår hur det är att vara människa. Mycket lämnas till den
enskilde utövaren att ta reda på eller få insikt om inom sig själv, om svaren
finns inom oss. Jag tycker att det skulle vara svårt att känna gemenskap i ett
sammanhang där det finns så många olika trosuppfattningar, och ingen
uppfattning är fel. Det kan ändå vara det som gör New Age intressant för
människor, att de själva får välja hur de vill tro. Människan är sin egen
herre och har jämställt sig själv med den Gud kristendomen undervisar om.
Uttrycket att ”var och en blir salig av sin tro” tycker jag passar bra om New
Age. Någonstans måste ändå gränsen gå för vad som kan kallas New Age,
visserligen strävar New Age efter enhet, en religion, men finns det
gemenskap i en sådan religion? Om alla oavsett tro är välkomna kan alla
olika uppfattningar skapa konflikter, särskilt då det inte finns något
gemensamt mål utan varje människa har sina egna mål att nå.
Hur länge New Age kommer att finnas vet vi inte, men vi vet att
kristendomen har levt kvar genom århundraden. Jag tror att det är den
levande diskussionen inom kyrkan som gjort att den finns kvar idag.
Kristendomen har följt med i tiden och lyft fram de frågor som varit
aktuella. Idag tycker jag att relationen med Gud lyfts fram. När människor i
vårt samhälle lämnas åt sig själv och sin egen förmåga erbjuder
kristendomen en gemenskap, inte bara med en församling utan med
Skaparen själv. Nej, jag tror inte att den kristna kyrkan är ”ute” men det tar
nog längre tid att komma åt kärnan för alla mänskliga påhitt som står i
vägen, och New Ages reklam är nog mer ”modern” och lockande. Det som
skulle behövas lyftas fram över alla aktiviteter i kyrkan är livet med Gud,
inte verksamheten. Jesu predikan om hur vi ska leva i Matt.5-
7(Bergspredikan), har i många fall blivit ersatt med verksamhet. Människor
behöver inte aktiviteter, de behöver medmänniskor.

I mitt arbete som lärare har jag möjligheten att uppmana eleverna till ett
kritiskt tankesätt inför allt de möter som vill påverka. Förhoppningsvis kan
jag visa på skillnader mellan dessa nyandliga rörelser och den kristna
tradition som Sverige ändå har, med helgdagar och värdenormer vad gäller
etik och moral.
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