
RELIGIONSFRÅGOR 

 
Själen existerar inte när inte dess hölje existerar. 

(Stewe Clason i Boken ”Tiro”) 

 

Hela föreställningen om en Gud är en föreställning som har sina 
rötter i de gamla orientaliska despotierna. 

(Bertrand Russel i essän ”Varför jag inte är kristen”) 

 

Intelligensen hämnas av varje tro, likgiltigt vilken och godheten 
hindras av tron på synd och straff. 

(Bertrand Russel i essän ”Religion och moral”) 

 

Religionen kan få människor att handla etiskt men det är inte det 
enda moraliska kitt som kan hålla ihop ett samhälle. 

(Ian Buruma i boken ”Att tämja gudarna”) 

 

Själen är en del av hjärnan och därmed av kroppen. 

(E Goldberg i boken ” Visdomens paradox”) 

Mens sana in compore sano 

En sund själ i en sund kropp 

 

 

 



Känslorna utgör basen för det som människor i alla tider beskrivit 
som den mänskliga själen eller anden. 

(Antonio Damasio, prof i neurologi, USA, uttalandet i boken 
”Descartes misstag”) 

 

Religion är officiell och sanktionerad magi, magi är inofficiell och ej 
sanktionerad religion. 

(John Dominic Crossan bibelhistoriker och författare till verket ”The 
historical Jesus: The life of a Mediterranean Jewish peasant”) 

 

Morallagen påtvingas oss inte uppifrån och härledes inte av uttänkta 
principer utan uppstår snarare av medfödda värden som har funnits 
där sedan tidernas begynnelse. 

(Primatologen Frans de Waal i boken ”Bonobo och tio Guds bud”) 

 

Religion och bibel är bara alltför mänskliga skapelser. Om vi bara 
kunde sluta behandla Bibeln som om den hade mer autoritet än 
andra mänskliga verk, som Shakespear, Proust, Elgan, Gauguin, 
Tolstoy eller Nietsche. 

(Richard Holloway, f d ärkebiskop i Skottland i boken ”Leaving 
Alexandria”) 

 

Fattigdom och katastrofer riskerar att leda inte bara till våld utan 
också till religion. 

(Etikforskaren Birgitta Forsman i boken ”Gudlös etik”) 

 



Det som är svårt för människan är inte att tro, det är att ge upp sin 
tro. 

(Peter Gärdenfors i boken ”Den meningssökande människan”) 

 

Läran om en själ som överlever kroppen är allt annat än uppbygglig, 
eftersom den med nödvändighet förringar värdet av vårt liv här på 
jorden. 

(Steven Pinker prof i psykologi vid Harvard univ USA i boken ”Ett 
oskrivet blad och andra myter om människans natur”) 

 

Överallt där det finns ett ordnat samhälle är en religion nödvändig. 
Lagarna vakar över begångna brott och religionen över hemliga brott. 

(Franske förf Voltaire i boken ”Traktat om toleransen”) 

 

Ju mer människorna fjärmar sig från Gud desto större framsteg gör 
de i religionskunskap. 

(Franske författaren Cioran i ”Om olägenheten att vara född”)  

  


