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Dagens terror
Paul Wirkola

I 2002 holdt USAs eks. presi-
dent Bush tale til nasjonen og 

brukte Irak, Iran og Nord-Korea 
som metafor “ondskapens 
akse”. Senere ble Syria føyd til. 
Dette resulterte til – ikke så 
overraskende – i vitser og viser.  
Men det som ble oversett, var 
uttalelsene om at det fra denne 
«aksen» gikk «grener» til andre 

land. Underforstått til land som 
huset terrorister og lot de i fred 
få forberede seg på terror. Det 
så vi her på «berget» som uhørt 
og absolutt uakseptabelt. 

Vårt land var heldigvis da ikke 
blant slike nasjoner! Nå 11 år 
senere er vi høyeste grad det. 
Vårt land har tatt i mot terro-
ristspirer, gjort de til «nord-
menn» og gitt de tid, rom og 
penger til å modnes og trene 
opp for terror! I dag sloss slike 

«nordmenn» på al-Qaidas side i 
Afghanistan, og det mot norske 
soldater som er der på vegne av 
FN i forsøk på å skape fred i det 
herjede landet.

Et 10-tall likesinnede 
nordmenn har sluttet seg til 
borgerkrigen i Syria, og nå får vi 
vite at en av lederne for 
massakren i kjøpesenteret 
Westgate Mall i Kenya, var 
nordmann! Vi er nå som nasjon 
brakt i vanry! Terroristenes 

motiv synes å være hatet mot 
kristne og mot land i den 
vestlige verden der mennesker 
i deres øyne er for vantroende å 
regne. Så langt jeg har kunnet 
lese meg til, så har så vel 
Koranen som Bibelen, begge 
lagt vekt på kjærlig menneske-
lighet – menneskeverd. Men 
enkelte grupper av muslimer 
har ut fra løsrevne setninger i 
Koranen, funnet dekning for 
sitt uforsonlige hat. Kristne har 
opp gjennom tidligere eldre 

”usiviliserte” historie, også 
begått grusomme handlinger. 
Og ennå i vår tid ser vi kristne 
– katolikkere og protestanter – i 
uforsonlig feide mot hverandre 
i Nord-Irland. Tragisk.

Sjiamuslimene og sunnimus-
limene har i 1381 år vært 
uenige om hvem som er 
Muhammeds riktige etterfølger 
og dreper hverandre, nå i 
nesten daglige, grusomme 
selvmordsangrep! Ettersom det 

 

Ikke la deg tru e til å tro
Kro nikk
Hil de Lang vann
Or ga ni sa sjons sek re tær 
Hjel pe kil den

Den krist ne avi sen Da gen 
had de man dag 30/9-2013 

en re por ta sje om per so ner som 
har valgt å for la te luk ke de 
tros sam funn. På spørs mål fra 
avi sen til Brun stad Chris ti an 
Church om hvor dan me nig he-
ten ad va rer sine med lem mer 
mot å for la te tros sam fun net, 
sier tals mann Ha rald Kron-
stad:«Ved å ven de seg bort fra 
Guds bud, vil ikke vel sig nel sen 
fra Gud kom me over et 
men nes ke.»

En av bru ker ne i vår støt te-
grup pe på nett er en ung jen te i 
en be gyn nen de bruddprosess 
med sitt tros sam funn. Hun 
øns ker å 
for la te, men 
sli ter med 
dår lig sam vit-
tig het både 
over for fa mi lie 
og tros sam fun-
net. «Jeg er så 
redd for at Gud 
skal ven de seg 
fra meg. Jeg er så redd for å få et 
liv som er for ban net. Jeg har 
vært vel dig mye syk i det sis te, 
og fø ler at det er en straff fra 
Gud når noe går galt. Jeg er så 
redd for at Gud skal gi meg 
kreft, el ler ta vekk noen jeg 
els ker. Jeg er nok kan skje 
pa ra noid som ten ker slik, men 
jeg er liv redd. Og si den jeg le ver 
i sam bo er skap. Hvor for er 
hen nes angst noe vi kjen ner 
igjen? For di fel les nev ne ren hos 
de fles te av tros sam fun ne ne 
som er re pre sen tert hos oss er 

at de hev der å in ne ha Sann he-
ten. Kun de res tros sam funn er 
god kjent av Gud, alle and re 
tros sam funn er fals ke re li gio-
ner. 

Vi de re hev der dis se tros sam-
fun ne ne at det føl ger vel sig nel-
ser for med lem me ne. Det du 
opp le ver av go der i ditt liv 
mens du er med lem, som at du 
er ved god hel se, at du har jobb, 
at du har et godt fa mi lie liv og 
and re po si ti ve hen del ser, er 
noe som er re la tert til vel sig nel-
ser som føl ger med lem ska pet.  
I til legg til vel sig nel ser, vil 
med lem ska pet også føre til 
be skyt tel se. Tros sam fun ne ne 
vil ofte for kyn ne at Gud 
be skyt ter sine tje ne re, og kan 
il lust re re det te ved for tel lin ger 
om med lem mer som ble 
be skyt tet i uli ke tru en de 
si tua sjo ner av eng ler el ler Guds 
Ånd. I den ne vir ke lig hets for-

stå el sen lig ger 
det en trus sel, 
for når du ikke 
len ger er 
med lem vil 
vel sig nel se ne 
og be skyt tel-
sen sam ti dig 
for svin ne. For 
å un der stre ke 

det te for kyn ner noen tros sam-
funn eks emp ler på hvor dan det 
har gått med men nes ker som 
har for latt tros sam fun net, som 
at ek te ska pet er gått i opp løs-
ning, man er blitt syk, mis tet 
jobb og blitt fat tig.  Men nes ker 
uten for kan kan skje trek ke på 
smi le bån det og se det iro nis ke i 
at det er en skrem men de lik het 
mel lom den ne tro en og den 
sam me over tro en de sam me 
tros sam fun ne ne kri ti se rer 
fol ke tro en og and re re li gio ner 
for. Men den ne vir ke lig hets for-

stå el sen er noe av det van ske-
lig ste for bun det med re li gi øse 
bruddprosesser. 

Men nes ker som skal stab le 
sam men et nytt liv uten for 
tros sam fun net, som i den ne 
pro ses sen mis ter ven ner og 
fa mi lie med lem mer, som sli ter 
med lavt selv bil de som føl ge av 
i åre vis ha følt at de ikke har 
nok tro el ler at de ald ri er bra 
nok for Gud, de tren ger vir ke lig 
ikke å bli tru et med at noe 
ne ga tivt kom mer til å skje dem 
når de for la ter. For men nes ker 
som har fått den ne lær dom-

men inn med mors mel ken, så 
er trus le ne høyst re el le, og kan 
ikke av fei es som over tro. 
Hvor for skal det være nød ven-
dig å bru ke trus ler for å få 
men nes ker til å for bli i me nig-
he ten? Me to den er uan sett 
eff ek tiv, og man ge som li ke vel 
vel ger å for la te tros sam fun net 
har i åre vis angst for at noe 
fryk te lig skal skje dem. Det kan 
ta tid, men de fles te kom mer 
seg vi de re, ikke minst tak ket 
være gode råd fra and re 
men nes ker som har gått 
gjen nom sam me pro sess. Når 
et tros sam funn hev der at du 

må til hø re de res or ga ni sa sjon 
for å bli god kjent av Gud, at de 
slik sett har mo no pol på Gud, 
og at det vil gå deg galt hvis du 
for la ter, da er det et sik kert 
tegn på at du ikke til hø rer et 
sunt tros sam funn. 

Vi for tje ner alle et liv pre get 
av gle de, fri vil lig het og 
valg mu lig he ter, ikke et liv 
pre get av tvang, lavt selv bil de 
og de pre sjo ner. Ikke på noen 
om rå der i li vet vil vi ak sep te re 
trus ler, så hvor for skal vi god ta 
det te fra tros sam fun net? Ikke 
la deg bli tru et til å tro.

Vi for tje ner 
alle et liv 

pre get av gle de 
og fri vil lig het, ikke 
tvang 

TRUssEL:Mennesker som har forlatt trossamfunnet, trenger ikke å bli truet med at noe negativt kommer 
til å skje dem når de forlater det, skriver hilde langvann.
 aRkIvfoTo 


