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Scientology:
En ekte religion
I. Introduksjon
I de senere år har det oppstått en del kontrovers med hensyn til Scientology i noen sektorer
i Europa, spesielt i Tyskland, som ser ut til å feiltolke de reelle sosiale intensjonene til denne
religiøse gruppen.
Fra synspunktet til en som kjenner filosofi og religion, er det intet spørsmål om noen polemikk,
men det er lett å forstå at mangel på kunnskap om det religiøse fenomenet som helhet og dette
fenomenets mangfoldige mulige manifestasjoner uberettiget kan føre til antagonistiske og steile
holdninger.
Det er av denne grunn at jeg bestemte meg for å publisere mine konklusjoner om religionen
Scientology i denne rapporten, en religion som jeg har studert i flere år, både i dens formelle
aspekter (skrifter, bøker og filosofi) og i dens mer daglige aspekter (seremonier, intern og ekstern
organisasjon, praksiser for religiøse markeringer og aktiviteter i lokalsamfunnet), både i vårt
land og i andre land (Frankrike og Danmark).

II . B e g r e p e t r e l i g i o n
Den teologiske tradisjonen gir oss ikke mange hjelpemidler når vi ønsker å analysere de objektive
kjennetegn som definerer en religion og skiller den fra andre typer overbevisninger, ideologier
eller sosiale grupper.

NOR Scn A True Religion.indd 1

11/22/2017 11:28:22 AM

Til det formålet trenger vi å bruke begreper og moderne grunnlag som tillater oss å anlegge
et vitenskapelig synspunkt vedrørende det religiøse fenomenet, men uten å glemme at dette
er en individuell og personlig opplevelse av åndelighet, og som sådan unndrar seg noen av
argumentene som det er vanlig å bruke i andre samfunnsvitenskaper.
Denne tilnærmingsmåten med toleranse og tverr-religiøs dialog representerer både en
utfordring og en absolutt nødvendighet i vårt nåværende samfunn, slik det understrekes av
kjente teologer som Leonard Boff og Hans Kung.
Akkurat slik ordet religion er definert (fra latin re-ligare: forene eller gjenforene) som et fellesskap
av personer forent av en tro, en praksis eller en form for tilbedelse, slik kan man tenke på religion
i seg selv. Selvfølgelig må dette fellesskapet være forent av en søken etter «det guddommelige»
og definert ut fra dets måte å konfrontere menneskelivets problemer på. Det er derfor det i
religioners historie blir sagt mye om erfaring og personlig kontakt med «det hellige».
Et opphøyd begrep om individets verdighet, kunnskapen om og erkjennelsen av noe som kalles
«hellig», er ikke utelukkende kristent, men er essensen i alle religioner. Dette ble anerkjent av selveste
Det annet vatikankonsil i dets dokument Dignitatis Humanae vedrørende religiøs tro og uskyld.
Det finnes andre religiøse fenomener, for eksempel buddhismen og jainismen, som selv om
de mangler en idé om Gud i termer det kan henvises til, praktiserer en form for respekt og
ærbødighet overfor den «hellige guddommeligheten», som et generisk element med kjennetegn
som er mye mer generelle enn de kristne, muslimske eller jødiske «enkeltstående guder».
Det å opprettholde et enhetlig begrep om religion utelukkende basert på ens egen opplevelse,
der andre særegenheter utelukkes, kan ikke være annet enn en form for fundamentalisme
som overtrer den mest elementære prøven på religiøs frihet.
Som Max Muller forsikret: «Den som bare kjenner én religion, kjenner ingen», noe som ville
uttrykke ideen med full presisjon. Durkheim selv forklarer nøkkelen til dette fenomenet:
«… religion er et universelt fenomen som dukker opp i alle kjente menneskesamfunn. …»
Det er vanlig å bruke kjente modeller for å forsøke å definere det ukjente. Dette er i mange
tilfeller en prosedyre brukt i overmål av dem som undersøker samfunnsfenomener. Misbruk
av sammenlignende analyse vil uten tvil føre til blindhet når man står overfor standarder
for oppførsel, overbevisninger eller opplevelser som ikke kan forklares unntatt ved å utelate
enhver annen faktor og deres likheter.
Side 2
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Religion er åpenbart søkingen, iboende i mennesket, som ånden foretar for å forstå det
«uendelige»; vesenets lengsel og bestrebelser med hensyn til dets følelse av uoppfylt begjær
etter uendelighet. Religion er altså en absolutt nødvendighet, intet mindre enn en nødvendig
bestanddel av menneskelig eksistens, som individet føler for å kunne «kommunisere med
det uendelige»; den er kilden til det som holder mennesket oppe og som mennesket fester
lit til i mange av sine aspekter. Det utvetydige beviset på dette er antropologisk analyse,
hvor klare religiøse trossetninger eller mangelen på dem er en bestemmende faktor for
akademikere i forståelsen av samfunnsmessige og individuelle standarder for hvordan
samfunn fungerer.
For å kunne forstå en religion som Scientology, er det nødvendig å evaluere svært varierte
aspekter, slik som de som angis av moderne eksperter på dette emnet (se Bryan Wilson:
The Social Dimension of Sectarianism, 1990, og Ellen Barker: New Religious Movements: A
Perspective to Understand Society, 1990). Blant de mange mulige tilnærmingsmåtene har jeg
valgt det som kunne være et objektivt og vitenskapelig syn på saken, basert på aspektene jeg
vil liste opp her:
1. Det filosofiske og dogmatiske aspektet. I dette inkluderer jeg den komplette samlingen
av overbevisninger, skrifter og dogmer som rommer de tre fundamentale delene av
religiøs kunnskap: Det høyeste vesen, Mennesket og Livet.
2. Det rituelle aspektet. Dette omfatter totaliteten av seremonier, riter og religiøse
praksiser anvendt på det religiøse fenomenet som scientologer opplever.
3. Det økumenisk-organisatoriske aspektet. Dette er et aspekt av stor betydning fordi
det tjener til å definere skillelinjen mellom religioner og trosretninger som er i ferd
med å dannes, og dem som allerede er ferdig dannet og utviklet.
4. Aspektet om formålet eller den endelige målsettingen. Her er definisjonen av et
formål i livet og den endelige oppnåelsen av den åndelige målsettingen som fører til
det målet Scientology tilbyr sine menighetsmedlemmer.

III . F i lo s o f i s k o g d o g m at i s k a s p e k t
Scientology er basert på L. Ron Hubbards arbeider. Scientologer anerkjenner arbeidene og
undersøkelsene til dens skaper, filosofen og menneskevennen L. Ron Hubbard, som den
eneste kilden til religionens skrifter.
Side 3
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Utviklingen av Scientology, som starter med Dianetics (se Dianetikk: Den moderne vitenskap
om mental sunnhet, 1950), byr på enorme likheter med de fleste religionene, herunder
kristendommen, jødedommen, islam og buddhismen. Dens historie er en historie med
oppdagelser eller systematisk «åpenbaring» av de grunnleggende «filosofiske sannhetene»
som utvikler seg trinn for trinn og leder til konstruksjonen av en komplett samling av dogmer.
Med Dianetics søkte dens grunnlegger å befri mennesket for lidelsene som menneskesinnet
skaper i menneskets liv og kropp.
I noen år har Dianetics vært verktøyet som dens tilhengere bruker til å oppnå tilstanden Clear.
Denne tilstanden, som boken selv definerer, innebærer et viktig fremskritt i utryddelsen
av tilstander med uønsket lidelse, og hever mennesket til en kategori hvor det bedre kan
oppleve sitt eget åndelige selv (kalt thetanen). Hvis vi analyserer dette i dybden, de mystiske
opplevelsene, Nirvana og andre åndelige tilstander som er beskrevet i de fleste religioner; de
kunne ha lett etter den samme åndelige tilstanden som scientologene søker i tilstanden Clear.
Senere oppdaget Hubbard, da han studerte manifestasjonene hos mange mennesker som
allerede hadde oppnådd Clear, at det eksisterte et tydelig bevis på eksistensen av et åndelig vesen,
at personen selv var et åndelig vesen, udødelig og med enorme potensialer som hadde blitt
kansellert av lidelser og opplevelser fra den «ubrutte spiralen» av liv, kroppens død, ny kropp.
Han utviklet en åndelig teknologi som fører til «frigjøring» av vesenet (thetanen) fra denne
spiralen, og gir det dets fulle bevissthet og åndelige frihet tilbake. På denne måten utviklet
han prinsippene og fremgangsmåten for åndelig veiledning (kalt auditering) som leder til de
høyeste nivåene av bevissthet og væren, kalt OT-nivåene (OT: Opererende Thetan, fordi han
ikke har det tvangsmessige behovet for å være i en kropp og kan operere uten en).
Alt dette er redegjort for i Clear-trinnene som er skissert i ruten (Broen) mot «Total Frihet».
Vekten som i alle skriftene vies til kunnskap om å være seg selv så vel som livet, Gud og
menneskets relasjoner til de forskjellige universene som det fungerer i (det materielle eller
fysiske universet og det åndelige eller theta-universet), må fremholdes som viktig.
Fra denne overbevisningen oppstår to grunnleggende aktiviteter for scientologer i deres vei til
åndelig frelse: studiet av livets sannheter ifølge Scientology-skriftene (trening) og frigjøringen
(auditering) fra lidelsene eller aberrasjonene som avholder thetanen fra å handle som seg
selv, men får ham til å handle på en irrasjonell eller skadelig måte både mot seg selv og andre.
(Se Hva er Scientologi?)
Side 4
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I tillegg til en enorm mengde teknisk materiale for Scientologykirkens prester, eksisterer det
et omfattende register over materialer og referansebøker for studenter i denne religionen.
De som er spesielt viktige og som beskriver de grunnleggende sannhetene i Scientology, er
de følgende bøkene:
Scientologi: Tankens grunnbegreper
Scientologi 0–8
Scientologi 8–8008
Scientologi: En historie om mennesket
Dianetikk 55!
Scientologi: Et nytt syn på livet
Vitenskapen om overlevelse
Scientologi-håndboken
Som et fundamentalt aspekt definerer Scientologer religionen sin som «en anvendt religiøs
filosofi, som gjør det mulig for personen å vite mer om seg selv og livet».
L. Ron Hubbard delte livet inn i dets åtte fundamentale manifestasjoner, hver av dem en impuls
i retning av overlevelse for personen, hvor hans vitale kraft rettes mot et forbedringsmål.
Han kalte dem de «åtte dynamikkene» på grunn av det faktum at dette er livets dynamiske
impulser:
Den første dynamikken er impulsen i retning av overlevelse for personen som seg selv.
Den andre dynamikken er impulsen i retning av overlevelse i seksuell forstand: paret, familien
og oppfostringen og utdanningen av barn.
Den tredje dynamikken er impulsen i retning av overlevelse for grupper eller som en gruppe,
inklusive dem som personen er en del av (venner, yrke, klubb, nasjon, rase).
Den fjerde dynamikken er impulsen i retning av overlevelse for menneskeheten eller som
menneskeheten.
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Den femte dynamikken er impulsen i retning av overlevelse for levende arter (dyr, planter)
eller som et levende vesen.
Den sjette dynamikken er impulsen i retning av overlevelse for det fysiske universet eller
som det fysiske universet.
Den sjuende dynamikken er impulsen i retning av overlevelse for åndelige vesener eller som
et åndelig vesen.
Den åttende dynamikken er impulsen i retning av overlevelse for det uendelige eller som
del av det uendelige. Dette er dynamikken for Det høyeste vesen eller Gud for scientologer.
I disse åtte manifestasjonene av livet finnes det områder hvor personen må gjøre fremskritt
åndelig sett og handle, idet han opprettholder etisk atferd (som ikke skader dynamikkene) for å
oppnå åndelig forbedring. Godt og ondt defineres av scientologer som avhengig av nytten eller
skaden de forårsaker på dynamikkene. Absolutt godt ville være det som bistår alle dynamikkene,
og absolutt ondt det som skader dem alle. Selvfølgelig vil det være mellomliggende punkter
av godt og dårlig som vil befinne seg på en gradientskala i den grad de er mer eller mindre til
nytte eller skade for noen av dynamikkene, tatt i betraktning at alle dynamikkene har samme
nivå av viktighet. (Se Introduksjon til Scientologi-etikk)
Etikk- og moralaspekter er en sak av største viktighet i Scientologys lære. Henvisningene
til disse begrepene i forskjellige referansebøker er utallige, og det finnes også komplette
publikasjoner viet emnet, slik som den som allerede er nevnt, eller slike som Veien til lykke,
Æreskodeksen, Auditørens kodeks og En scientologs kodeks. (Se Håndbok for preclearer)
Når man husker på at for scientologene er personen et åndelig og udødelig vesen, har
oppførselen hans i hvert av de forskjellige livene hans stor betydning, ikke bare for å tjene
dynamikkene hans, men for å kunne oppnå en fullstendig åndelig forbedring. Det at vi er
i denne verden for å utarbeide vår egen frelse, er et utsagn fra L. Ron Hubbard hentet fra
videoen En introduksjon til Scientologi.
Scientologer erklærer selv at de har opplevd en virkelig forbedring og åndelig frihet både
gjennom studium (trening) og gjennom åndelig veiledning (auditering). De beskriver sine
«gevinster» som reelle frigjøringer fra masse, konflikter, uvitenhet og uønskede holdninger
og følelser. De føler at evnene deres har økt, at persepsjonene deres har bedret seg, og at de
har en fornyet kunnskap om seg selv, livet og Gud.
Side 6
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Scientologykirkens trosbekjennelse definerer Kirkens system av overbevisninger som forener
de troende med den ultimative meningen med livet. Denne trosbekjennelsen fremhever
menneskets verdighet, dets umistelige og ubestridelige rettigheter; den definerer menneskets
naturlige brorskap og erkjenner individets åndelige natur i dets streben mot uendelighet, og
gir bare Gud «retten» til å gripe inn med hensyn til menneskers frihet og visdom.
Denne trosbekjennelsen gir et klart formål til praksisene auditering og trening som midler
til å oppnå åndelig frelse som scientologene forkynner i trosbekjennelsen sin.

I V. D e t r i t u e l l e e l l e r m y s t i s k e a s p e k t e t
En del av praksisene som er beskrevet i dette avsnittet, har allerede blitt beskrevet i forrige
kapittel (trening og auditering). Derfor skal jeg konsentrere meg mer om hva som kan bli
forstått som seremonier og riter.
Disse er samlet i boken Scientologi-religionens bakgrunn, prestetjenester, seremonier og
prekener. Til tross for det faktum at grunnleggeren selv plasserer Scientology i tradisjonen
til de orientalske religionene, som arvtakere av buddhismen og vedaene, har den ikke desto
mindre seremonier som i stor grad minner om de vestlige religionene. Dette er tilfellet med
søndagsandakten og ekteskapsseremoniene.
Men på grunn av dens tradisjon har den ulike og svært personlige riter som, selv om de minner om
jødisk-kristen tradisjon, viser seg å være fullt ut i samsvar med trosoppfatningene i Scientology.
Jeg tenker på Navngivningsseremonien, Navngivnings- og anerkjennelsesseremonien samt
Begravelsesritualet. I samsvar med troen på thetanens udødelighet utfører scientologer disse
seremoniene for å gi et navn til den nye kroppen til vesenet som har ankommet, for å ønske
vesenet velkommen til sin nye kropp og sin nye familie, eller å si farvel til et vesen som har
forlatt kroppen sin for å finne en ny, og å prøve å hjelpe å orientere ham i den nye situasjonen
han befinner seg i.
Alle disse seremoniene blir utført med hjelp fra en ordinert prest, eller av kirkens pastor, og
medlemmene i samfunnet av scientologer deltar aktivt i dem på regelmessig basis.

V. D e t o r g a n i s at o r i s k e a s p e k t e t
På verdensbasis er Scientologykirken strukturert i forskjellige kirker med forskjellige navn i
henhold til sin status og størrelse.
Side 7
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På det laveste nivået finnes grupper og misjoner i Scientology og Dianetics. Dette er små
samfunn av scientologer, ledet av én eller flere ordinerte prester som leverer grunnleggende
åndelige veiledningstjenester og religiøse seremonier, som kommer sammen for å studere
skriftene i Scientology, men på det laveste nivået. De kan verken ordinere eller forberede
prester for religiøse auditeringstjenester på OT-nivåene (OT: Opererende Thetan).
På det neste nivået har vi Scientologykirkene. Disse kan forberede og ordinere prester, og de
leverer auditering opp til nivået Clear.
Over de sistnevnte har vi de avanserte kirkene. Disse trener prestene til det høyeste nivået og
leverer prestelig veiledning på noen av Opererende Thetan-nivåene.
Scientologykirkens Flag-serviceorganisasjon i Clearwater i Florida er den høyeste av alle de
avanserte organisasjonene. Den trener personer i de høyeste prestelige nivåene, og scientologer
reiser dit for å ta seg opp til de høye OT-nivåene.
Et spesielt tilfelle er Scientologykirken som befinner seg på Freewinds, et skip som opererer i
Karibia, og som leverer et spesifikt OT-nivå som ikke kan mottas i noen annen kirke.
Denne typen struktur på religiøse tjenester er felles for praktisk talt alle kjente religioner, for
så vidt som de forskjellige nivåene av geistlige ikke er tilgjengelige i alle sentrene, men bare i
de sentrale institusjonene (Roma, Tibet, Tel Aviv, Mekka). Det er der misjonærene, munkene
eller prestene kan motta ordinering på det høyeste nivået.
Med hensyn til det religiøse samfunnet i Scientology, danner de et reelt samfunn av prester
og religionsutøvere som lever i fellesskap, med en total hengivenhet overfor Kirkens formål
og med avkall på verdslige forstyrrelser og forfengelighet.
Sjøorganisasjonen, som har fått navn etter den opprinnelige besetningen som bemannet
skipene dens grunnlegger disponerte i den første tiden, har fem primære steder på jorden
med ansvar for ulike funksjoner – selv om det finnes grupper av misjonærer og medlemmer
i mange av landene hvor Scientology er til stede. Disse fem hovedkontorene ligger i East
Grinstead (Storbritannia), København, Los Angeles, Clearwater i Florida og Sydney. I disse
fem hovedkontorene kan man, mer enn noe annet sted, føle den ekte ånden til et samfunn
som har viet seg til sitt misjons- og prestearbeid. Selv om prester i Scientology ikke har noen
plikt til sølibat, ligner disse samfunnene i sin funksjon og sitt engasjement de i mange andre
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religioner, inkludert Den katolske kirke. Medlemmene i Sjøorganisasjonen følger en svært
streng etikkodeks som omfatter svært etiske og monogame seksuelle forhold, total avholdenhet
fra all bruk av stoff og full hengivenhet i ens liv for å oppnå religionens mål.
Selvsagt ligger treningen av prester til de høyeste nivåene, auditering til det høyeste nivået
av Opererende Thetan, prestegjerning til organisasjonens høyeste nivåer og ansvaret for
etikknivået i Scientology på internasjonalt nivå, bare i hendene på medlemmer av den religiøse
ordenen kalt Sjøorganisasjonen, som utelukkende er viet til dette arbeidet.

V I . S c i e n t o lo g y s e n d e l i g e m å l
Med L. Ron Hubbards egne ord er Scientologys mål: «En sivilisasjon uten sinnssykdom, uten
kriminelle og uten krig, hvor den dyktige kan ha fremgang og ærlige vesener kan ha rettigheter,
og hvor Mennesket er fritt til å heve seg til større høyder.» (Se Hva er Scientologi?)
Som mål for individet søker Scientology å oppnå menneskets frelse, dets åndelige frigjøring
og frihet fra barrierene som tilværelsen har tvunget på det. Men intet menneske kan være
fritt uten at samfunnet også er fritt. Jakten på ansvar er hovedveien som scientologer søker
sin frihet gjennom; ansvar som krever forbedring av vårt eget og våre medmenneskers liv
før overordnede mål nås.
Mål av et slikt omfang kan ikke nås bare gjennom prestelig arbeid utført av tilhengerne. Av den
grunn har Den internasjonale Scientologykirken opprettet forskjellige grupper eller foreninger
som utfører samfunnskampanjer viet disse formålene. En av dem er ABLE (Association for
Better Living and Education [Foreningen for bedre liv og utdannelse]), som sponser flere
hjelpeprogrammer i lokalsamfunnene: Narconon, som leverer tjenester med forebygging
og rehabilitering på området stoff; Criminon, som har programmer i forskjellige land for
å utdanne og rehabilitere kriminelle; Applied Scholastics, som driver kampanjer omkring
utdanning og lese- og skriveferdigheter i vanskeligstilte områder og nabolag, og Veien til
lykke-stiftelsen, som er basert på boken med samme tittel av L. Ron Hubbard og utarbeider
kampanjer med barn og unge for å gjenetablere atferdskodekser som hjelper samfunnet, slik
som programmer for miljøvern, studieprogrammer, sivile hjelpeprogrammer osv.
En annen viktig gruppe som Scientologykirken har opprettet, er Citizens Commission on
Human Rights (Medborgernes menneskerettighetskommisjon), som har mottatt internasjonale
priser for sine undersøkelser og avsløringer på feltet psykisk helse.
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Av spesiell betydning er Volunteer Ministers Corps, korpset av frivillige prester, som er dannet
av scientologer rundt om i verden som arbeider sammen med eksperter og myndigheter
ved ulykker, naturkatastrofer og tragiske hendelser der hjelp er nødvendig. Disse frivillige
hjelpearbeiderne er godt trent til å yte lindring og førstehjelp til mennesker mens legekorpset
og sivilforsvarsarbeidere gjør jobben sin.

V II . E r S c i e n t o lo g y e n r e l i g i o n ?
Fra mitt synspunkt som teolog og filosof, og etter å ha studert religionen Scientology i dens
skrifter og praksiser, kan jeg på det sterkeste forsikre at Scientology er en religion, i den aller
fulleste betydning.
Samfunnet av personer som er forent med en kompleks samling av overbevisninger, i sin
søken etter det uendelige, det hellige, som søker å sette mennesket i dets rette forhold til det
guddommelige, er det man støter på når man undersøker Scientology-religionens lære og
praksiser.
Man kan ikke se noen religion uten denne faktoren, som omfatter en bestemt atferd overfor
denne åndelige virkeligheten. Scientology ser ut til spesielt å fokusere på faktumet overlevelse
og frelse, begreper som Xavier Zubiri tydelig har uttrykt som iboende prinsipper i enhver
religiøs opplevelse. Forbindelsen med en Gud eller ikke forandrer ikke på noen måte realiteten
i denne opplevelsen. Dette er ikke tilfellet med Scientology, for scientologer stadfester sin
søken etter Gud og uendelighet i deres åttendedynamikk, selv om de ikke forherliger ham.
Faktisk er en av beskyldningene som mest skiller islam fra katolisismen, at sistnevnte, så sier
muslimene, lot seg bli revet med av avgudsdyrkelse etter dens stadige reformer.
Røttene til Scientology (buddhismen og vedaene) påpeker allerede at bare gjennom full
kunnskap om seg selv kan man begynne å kjenne og elske Gud.
Siden religion er en universell impuls, som økumenikerne hevder, bør man ikke glemme at
katolisismen selv var nødt til å gå gjennom en lang dannelsesfase og en uavbrutt historie med
kriser og reformer før den antok sin «endelige form» som vi kjenner i dag. Islam, jødedommen
og buddhismen har gått gjennom lignende faser og gjennom en mye lengre tidsperiode enn
de få årene Scientology-kirken har hatt til å organisere seg i en fullstendig organisert form
og karakter.
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Scientologys tydelige konfrontasjon med de «vitenskapelige» doktrinene i psykologi og psykiatri
som bestrider menneskets godhet, som stadfestet av Scientology, frigjør denne religionen enda
mer fra enhver forvirring. Som et endelig mål verdsetter Scientology bare menneskets åndelige
essens, dets iboende godhet, dets udødelighet og dets søken etter uendelighet. Det som er nytt
her, er at dens grunnlegger utviklet religionen Scientology som en samling av kunnskap og
praksiser som styrer mennesket mot disse målene. Å forveksle dette med et forsøk på «terapi»
eller «helbredelse» er lett å tilskrive det overfladiske i dårlig dokumenterte meninger.
Bare en komplett og bona fide religion kunne bekrefte og fastholde disse antagelsene mens den
skaper en samling av overbevisninger, dogmer, fremgangsmåter, riter, struktur og målsettinger
rettet mot åndens frelse. Dette er del av intet annet område enn religion, og Scientology er
en religion.
Uten å gå inn i administrative, juridiske eller skatterelaterte betraktninger, forsikrer jeg på
nytt at Scientology fullt ut oppfyller kravene som kan stilles til en hvilken som helst religion.
Scientology adlyder sin sanne religiøse natur og forfølger ingen andre mål enn dem som har
å gjøre med menneskets åndelige natur.
Urbano Alonso Galan
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O m f o r fat t e r e n
Professor Alonso, doktor i filosofi og lisensiat i teologi (cum
laude), fikk sin grad ved Pontificia Università Gregoriana og
Pontificia facoltà teologica San Bonaventura, begge i Roma.
Han har vært ordstyrer ved økumeniske kongresser under
ledelse av Vatikanet, og har i den forbindelse arbeidet med
Pave Johannes XXIII og pave Paul VI om religiøse saker.
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