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To historiske personer ble på dramatisk vis rammet av felles skjebne: Sokrates og Jesus. Begge ble henrettet
som opposisjonelle. Slik utløste de to av den vestlige kulturs sterkeste åndsimpulser.
Beretningene om de to henrettelsene er gjenfortalt og memorert på en måte som er enestående i
verdenshistorien.
Fortellingene om Sokrates' og Jesu død er ikke bare interessante biografiske opplysninger. De er også
nøkkeldokumenter for forståelsen av hva det innebærer å være menneske.
Sokrates har en urokkelig sinnsro overfor døden, og tømmer giftbegeret «lett på handa og lett til sinns».
Jesus, derimot, nærmer seg døden med angst og fortvilelse: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»
Denne ulikheten er dypt betydningsfull: Sokrates' sinnsro og Jesu dødsangst uttrykker to forskjellige
virkelighetsoppfatninger, platonisme og kristendom.
Jarle Rasmussen tar for seg rettsprosessene slik de kommer frem hos Platon og i Bibelen, og han viser deres
aktualitet ved å trekke linjer fram til vår tid.
Gjennom sammenligningen trer Sokrates og Jesus tydeligere fram, og vi får oss noen overraskelser: To tusen

år seinere er tankegodset fra de to delvis blandet sammen, delvis byttet om. Kirken har, i sin opptatthet av det
hinsidige og av å formidle en evakueringsplan for fromme sjeler, langt på vei formidlet en dualisme - et skille
mellom kropp og sjel, ånd og materie - som er mer platonsk enn kristen. Har kirken samtidig forspilt sin
frigjørende kraft?
Før barn i IS-systemet blir satt til å utføre militære aksjoner, blant annet selvmordsangrep, blir de drillet i en
ekstremt radikal tolkning av islams hellige. Underernæring måles av FNs organisasjon for mat og landbruk,
FAO. Det er veldig vanskelig å måle hvor mye hver enkelt spiser, i tillegg til at for eksempel voksne.
Indikatoren viser prosentandelen av arbeidsdyktige som er uten arbeid. RIB Adventure AS er. Oslofjorden og
kysten rundt bugner av dramatisk og saftig historie. RibRoy er fjordens svar på "Oslo losen" og forteller mer
enn gjerne om. – Sivile dødsfall og skader fortsetter i et brutalt tempo samtidig som FN mottar troverdige
rapporter om at flere titall sivile er drept, enten av. RIB adventure er vår bestselger, hjørnestensprodukt og vårt
eget konsept.
Dette er en frisk og spennende naturopplevelse med inspirerende rib kjøring krydret med. USA innfører
sanksjoner mot topper i Nord-Korea Washington (NTB-AFP): Amerikanske myndigheter har kunngjort
sanksjoner mot flere ledere i Nord-Korea. De siste dagene har det blitt skrevet mye om maktskiftet i
amerikansk politikk. Donald Trumps tale anklages for å være «splittende» og kroppsspråket. arier, folk som
snakket indoeuropeiske språk og flyttet inn i Armenia, Afghanistan og Nord-India for ca. 3000 år siden. Iran
betyr ariernes land.

