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Det har forekommet grusomme handlinger begått av religiøse ledere eller grupper. Dette er ikke en bok som
unnskylder overgrep eller lovbrudd, men det er en bok som forsøker å belyse at demoniseringen sektbegrepet
medfører også kan føre til overgrep og vold mot religiøse minoriteter. Forfatter Audhild Skoglund tar for seg
sexsekten, hjernevask, satanismeofrene, Norge og sektene, avhopperfortellingene, sektavvenning og
deprogrammering, kollektive selvmord og voldelig konflikt, sektrapporter og angrep på religionsfriheten.
Forskjellige kristne sekter, hvem er de? Av Jan Kåre Christensen Oslo. Hva er en sekt og hvem er de?
Forskjellige kristne sekter, hvem er de? For meg er en sekt som. Aftenposten har idag en lengre artikkel med
overskrift: “For å stoppe terrorister vil Putin skanne ansiktet til alle på Moskva metro.” (22 april 2016.) Nok
en gang er en europeisk storby rammet av terror, og nok en gang må mødre, fedre eller barn ta farvel med
noen av sine som falt som ofre for islamsk jihad mot. Roald Pettersen har vært en viktig aktør i den norske
alternativbevegelsens framvekst, med Alternativt Nettverk, forlagsvirksomhet og gjennom sin rolle ved flere.
Det finnes mange steder i vårt land der det var rik møtevirksomhet for 25 år siden, men som i dag har sjelden
eller ingen møter. Det er slike steder Sarepta. Det har ikke alltid vært slik. Islam var klassisk sett pluralistisk,
og det eksisterer så absolutt en humanistisk tradisjon. Men islams mangfold har i. Her kan du finne gratis

bøker og lydbøker som av forskjellige grunner gis bort. Alt fra kjente til mer ukjente forfattere. Ønsker du en
oversikt over absolutt alle. Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo. Av Jan Kåre Christensen. Smyrna
Oslo. Hvorfor starte en ny menighet? Er det ikke nok menigheter? Trengs det enda en. Sikhismen er rik på
kontraster. Religionen oppsto blant dikterhelgener, men sikhene er berømt for sine krigere. Sikhene holder
hardt på sin identitet, samtidig som. Den nylig avgåtte pave Johannes Paul II ble forrige søndag "saligkåret" noe som har skapt glede, forundring og forferdelse i kristne kretser i Norge, avhengig av.

