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Truet til å tro 

Dagen hadde mandag 30/9-2013 
en reportasje om personer som 
har valgt å forlate lukkede tros-
samfunn. På spørsmål fra avisen 
til Brunstad Christian Church om 
hvordan menigheten advarer sine 
medlemmer mot å forlate tros-
samfunnet, sier talsmann Harald 
Kronstad:

«Ved å vende seg bort fra Guds 
bud, vil ikke velsignelsen fra Gud 
komme over et menneske.» En 
av brukerne i vår støttegruppe 
på nett er en ung jente i en 
begynnende bruddprosess med 
sitt trossamfunn. Hun ønsker 
å forlate, men sliter med dårlig 
samvittighet både overfor familie 
og trossamfunnet. Uttalelsen 
fra Kronstad traff henne midt i 
magen:

«Jeg er så redd for at «Gud skal 
vende seg fra meg», som han sier.
Jeg er så redd for å få et liv som 
er forbannet. Jeg har vært veldig 
mye syk i det siste, og føler at det 
er en straff fra Gud når noe går 
galt. Jeg er så redd for at Gud skal 
gi meg kreft, eller ta vekk noen 
jeg elsker. Jeg er nok kanskje 
paranoid som tenker slik, men 
jeg er livredd. Og siden jeg lever i 
samboerskap er jeg livredd for at 
han skal straffe meg for det og.»

Hvorfor er hennes angst noe vi 
kjenner igjen?!Fordi fellesnevne-
ren hos de fleste av trossamfun-
nene som er representert hos oss 
er at de hevder å inneha Sann-
heten. Kun deres trossamfunn er 
godkjent av Gud, alle andre tros-

samfunn er falske religioner.
Videre hevder disse trossamfun-
nene at det følger velsignelser for 
medlemmene. Det du opplever 
av goder i ditt liv mens du er 
medlem, som at du er ved god 
helse, at du har jobb, at du har et 
godt familieliv og andre positive 
hendelser, er noe som er relatert 
til velsignelser som følger med-
lemskapet. I tillegg til velsignelser, 
vil medlemskapet også føre til be-
skyttelse. Trossamfunnene vil ofte 
forkynne at Gud beskytter sine 
tjenere, og kan illustrere dette ved 
fortellinger om medlemmer som 
ble beskyttet i ulike truende situa-
sjoner av engler eller Guds Ånd.

I denne virkelighetsforståelsen 
ligger det en trussel, for når du 
ikke lenger er medlem, vil velsig-
nelsene og beskyttelsen samtidig 
forsvinne. For å understreke dette 
forkynner noen trossamfunn 
eksempler på hvordan det har gått 
med mennesker som har forlatt 
trossamfunnet, som at ekteskapet 
er gått i oppløsning, man er blitt 
syk, mistet jobb og blitt fattig.

Mennesker utenfor kan kanskje 
trekke på smilebåndet og se det 
ironiske i at det er en skrem-
mende likhet mellom denne 
troen og den samme overtroen de 
samme trossamfunnene kritiserer 
folketroen og andre religioner for. 
Men denne virkelighetsforstå-
elsen er noe av det vanskeligste 
forbundet med religiøse brudd-
prosesser. Mennesker som skal 
stable sammen et nytt liv utenfor 
trossamfunnet, som i denne pro-
sessen mister venner og familie-
medlemmer, som sliter med lavt 
selvbilde som følge av i årevis ha 
følt at de ikke har nok tro eller at 
de aldri er bra nok for Gud, de 
trenger virkelig ikke å bli truet 

med at noe negativt kommer til 
å skje dem når de forlater. For 
mennesker som har fått denne 
lærdommen inn med morsmel-
ken, så er truslene høyst reelle, og 
kan ikke avfeies som overtro.

Hvorfor skal det være nødvendig 
å bruke trusler for å få mennesker 
til å forbli i menigheten? Metoden 
er uansett effektiv, og mange som 
likevel velger å forlate trossam-
funnet har i årevis angst for at 
noe fryktelig skal skje dem, som 
denne mannen illustrerer:

«Jeg trodde selv at det var tilba-
ketrekningen av Den Hellige Ånd, 
når jeg hadde panikkanfall, i hele 
sju år, før jeg forstod at det ikke 
var Den Hellige Ånd som var for-
svunnet, men underbevisstheten 
som sendte til overflaten ting jeg 
hadde behov for å bearbeide etter 
et utrolig krevende liv innenfor 
sektens klamme grep.»

Det kan ta tid, men de fleste 
kommer seg videre, ikke minst 
takket være gode råd fra andre 
mennesker som har gått gjen-
nom samme prosess, som sitatene 
under illustrerer:

«Jeg forlot mormonerkirken, 
men jeg har ikke forlatt Gud, eller 
kraften eller Qi eller hva jeg nå 
skal kalle det store som jeg tror 
er i alt og er alt.... Dette er mye 
større enn en enkelt kirke, og det 
å prøve å definere, avgrense og 
patentere dette og gjøre det til et 
våpen i en maktkamp er for meg 
så blasfemisk at det røper sin 
irrelevans helt av seg selv. Du blir 
ikke forbannet eller forlatt. Du 
bare går ut av en slags klubb, som 
ikke eier Gud selv om de tror det. 
Det går fint!!!!»

«Det at Kronstad faktisk sier dette 
rett ut her, gjør meg enda mer 

trygg og sikker på at jeg har valgt 
det rette for meg selv og mine 
barn. Alle bør få vokse opp med 
full frihet til å velge å tro på det 
man vil, frihet til å undre seg over 
livet... frihet til gjøre seg opp en 
egen mening. Det har ikke du og 
jeg fått, og derfor er vi på hvert 
vårt sted i denne prosessen, der 
vi skal finne ut hvem vi er, og 
hva vi egentlig ønsker.»«Jeg har 
fortsatt ett stykke vei å gå, men 
jeg vil bare fortelle deg at jeg er 
godt i gang med å finne meg til 
rette i den «fryktelige verden». 
Ser og erfarer gode oppriktige, 
uselviske, mennesker... men-
nesker som brenner for barn 
og ungdom, mennesker som er 
åpne og fri for fordommer mot 
alt og alle!jeg erfarer hver eneste 
dag at det Kronstad sier, kun er 
skremselspropaganda, og har 
ikke ett snev av sannhet i seg. At 
mange, mennesker sliter psykisk 
etter å ha brutt med ett lukket 
trossamfunn har ikke noe med at 
man blir straffet av Gud, men det 
har med den påkjenningen det 
er å bryte ut. Det er ihvertfall jeg 
100 prosent overbevist om. Masse 
lykke til, du har lang vei å gå!men 
det er lys i enden av tunnelen.»

Når et trossamfunn hevder at du 
må tilhøre deres organisasjon for 
å bli godkjent av Gud, at de slik 
sett har monopol på Gud, og at 
det vil gå deg galt hvis du forlater, 
da er det et sikkert tegn på at du 
ikke tilhører et sunt trossamfunn.

Vi fortjener alle et liv preget av 
glede, frivillighet og valgmulig-
heter, ikke et liv preget av tvang, 
lavt selvbilde og depresjoner. Ikke 
på noen områder i livet vil vi ak-
septere trusler, så hvorfor skal vi 
godta dette fra trossamfunnet?

Ikke la deg bli truet til å tro.

Trossamfunn
HILDE LANGVANN
ORGANISASJONSSEKRETÆR, HJELPE-
KILDEN NORGE

USUNT: Når et trossamfunn hevder at du må tilhøre deres organisasjon for å bli godkjent av Gud, at de slik sett har monopol på Gud, 
og at det vil gå deg galt hvis du forlater, da er det et sikkert tegn på at du ikke tilhører et sunt trossamfunn, skriver Hilde Langvann. 
ILLUSTRASJONSFOTO: SCANDINAVIAN STOCKPHOTO

Enslige skal  
også med
Singeltrønderen Trine Skei 
Grande, single Siv Jensen 
fra Oslo og Knut Arild Ha-
reide (singel gjennom 20 år) og 
ikke minst, Erna Solberg, fra 
Bergen:Vil dette gjøre at ensliges 
situasjon endelig kommer på 
dagsordenen?

Det er omtrent ti år siden 
daværende statsminister Kjell 
Magne Bondevik uttalte at «ens-
lige hører også med til familie-
begrepet». Hvis denne selvsagte 
uttalelsen var ment å sikre at 
den store gruppen aleneboende 
ble inkludert, så fungerte det 
altså ikke. Bondevik 2 hadde 
klarlagt stortingsmelding om 
aleneboende i 2005, noe Stol-
tenberg 2-regjeringen valgte å 
skrinlegge da de overtok roret.

Både i uttalelser til media 
og gjennom stortingsvalgpro-
grammene til de fire borgerlige 
partiene i 2013, ble slått fast at 
enpersonhusholdninger skal 
betale mindre i avgifter enn 
flerpersonshusholdninger. Dette 
via avgifter etter målt forbruk.

«Ulike gebyrer og avgifter 
er foreldet og slår urimelig ut». 
(Kfr. Trine Skei Grande.)Samt-
lige av!de fire partiene i ny re-
gjering er innstilt på å fjerne en 
del krav i den nye plan- og byg-
ningsloven, og redusere kravene 
til 15 prosent egenfinansiering 
ved boligkjøp. Begge forhold 
har gjort det enda vanskeligere 
for studenter og aleneboende 
husholdninger å skaffe seg egen 
bolig, sammenholdt med par og 
to inntekter.

Løfter og gjennomføring går 
ikke alltid hånd i hånd, men 
enslige har absolutt rett til å 
forvente handling!
AGNES HUSBYN
ENSLIGES LANDSFORBUND, POLITISK 
UTVALG

Englevakt
Hans Olav Tungesvik skreiv 1/10 
at ordet «englevakt» bør ut av 
språket. For han trur at når ein 
brukar dette ordet, seier ein 
samtidig at ein er i ei særstilling 
og under eit spesielt vern. Eg 
har eit anna inntrykk. Sjølv om 
ordet strengt sakleg betyr å ha 
klippekort på Guds vern, trur 
eg det i praksis helst vert forstått 
annleis; at ein er lukkeleg over 
å ha vorte berga – mot det ein 
skulle forventa. Eg ser altso 
ikkje nødvendigvis noko hov-
modigt i den folkelege måten å 
bruka ordet på.  

Derimot reagerer eg på den 
formuleringa som Tungesvik 
rår oss til å bruka; at «me visste 
me var i Herrens hender». Dette 
vert vanskeleg å seia viss tra-
gedien er eit faktum. Eg støttar 
Tungesvik sitt anliggjande om 
å ikkje døma dei som vert råka. 
Men minst like farleg er det å 
skryta over sitt eige Gudsfor-
hold når ein slepp unna noko 
vondt. For eigentleg inneber 
skryt av eige Gudsforhold når 
ein vert berga, at ein også dømer 
dei som ikkje vert berga.  
VIDAR SÆTRE
ØVRE ERVIK


