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Den kristne avisen 
Dagen hadde mandag
30/9-2013 en reportasje
om personer som har
valgt å forlate lukkede
trossamfunn.

På spørsmål fra avisen til Brun-
stad Christian Church om hvor-
dan 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 begyn-
nende bruddprosess med sitt
trossamfunn. Hun ønsker å forla-
te, men sliter med dårlig samvit-
tighet både overfor familie og
trossamfunnet. Uttalelsen fra
Kronstad traff henne midt i ma-
gen:
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 trossamfunne-
ne som er representert hos oss er
at de hevder å inneha Sannheten.
Kun deres trossamfunn er god-
kjent av Gud, alle andre trossam-
funn 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 med-
lem, som at du er ved god helse, at
du har jobb, at du har et godt fa-
milieliv og andre positive hen-
delser, er noe som er relatert til
velsignelser som følger medlem-
skapet.  I tillegg til velsignelser, vil
medlemskapet også føre til be-
skyttelse. Trossamfunnene vil ofte
forkynne at Gud beskytter sine tje-
nere, 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 ek-
sempler 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 tro-
en 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 men-
nesker som har fått denne lær-
dommen inn med morsmelken,
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 tilbake-
trekningen av Den Hellige Ånd,
når jeg hadde pannikkanfall, i
hele sju år, før jeg forstod at det
ikke var Den Hellige Ånd som var
forsvunnet, men
underbevisstheten
som sendte til overfla-
ten ting jeg hadde be-
hov for å bearbeide et-
ter et utrolig krevende
liv innenfor sektens
klamme grep».
Det kan ta tid, men de fleste kom-
mer seg videre, ikke minst takket
være gode råd fra andre mennes-
ker som har gått gjennom samme
prosess, som sitatene under illus-
trerer:
«Jeg forlot mormonerkirken, men
jeg har ikke forlatt Gud, eller kraf-
ten 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 blasfe-

misk at det røper sin irrelevans
helt av seg selv. Du blir ikke for-
bannet 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, fri-
het til å undre
seg over livet...
frihet til gjøre
seg opp en
egen mening.

Det har ikke du og jeg fått, og der-
for er vi på hvert vårt sted i denne
prosessen, der vi skal finne ut
hvem vi er, og hva vi Egentlig øn-
sker. 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.. mennes-
ker som brenner for barn og ung-
dom, mennesker som er åpne og
fri for fordommer mot alt og
alle jeg erfarer hver eneste dag at
det Kronstad sier, kun er skrem-

selspropaganda, 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 straf-
fet av Gud, men det har med den
påkjenningen det er å bryte ut.
Det er i hvert fall jeg 100 % overbe-
vist om. Masse lykke til, du har
lang vei å gå  men det er lys i en-
den 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 valgmulighe-
ter, ikke et liv preget av tvang, lavt
selvbilde og depresjoner. Ikke på
noen områder i livet vil vi aksep-
tere trusler, så hvorfor skal vi god-
ta dette fra trossamfunnet? 
Ikke la deg bli truet til å tro. 

Hilde Langvann, 
Organisasjons-

sekretær, 
Hjelpekilden Norge

Troms fylkesting vedtok
i møte 16. oktober 2013
følgende uttalelse:

«Lokalisering av Veterinærinsti-
tuttet i Nord-Norge Fylkestinget
i Troms er kjent med at det på-
går en prosess i forhold til fram-
tidig lokalisering av Veterinær-
instituttet i Nord-Norge
(VINN).En arbeidsgruppe ned-
satt av Veterinærinstituttet har
sett på framtidig lokalisering
med mandat å vurdere tre loka-

liseringsalternativer; Tromsø,
Harstad eller delt løsning med
Tromsø og Harstad. Et flertall i
arbeidsgruppen går for lokalise-
ring i Tromsø, men et mindretall
går for delt løsning, men med
annen arbeidsfordeling enn i
dag. I dag er en lokalisert til Har-
stad med 16 ansatte og 3 ansatte
i Tromsø.
Fylkestinget i Troms vil vise til at
VINN i Harstad har god kompe-
tanse, ingen problemer med å
rekruttere fagfolk, og vurderes å
gjøre en svært god jobb ovenfor

de som en skal yte tjenester
ovenfor. Dette fremkommer
også gjennom arbeidsgruppens
rapport. Fylkestinget kan på den
bakgrunn ikke se noen grunn til
at en skal sentralisere all virk-
somhet i VINN til Tromsø.
Fylkestinget i Troms vil anbefale
at framtidig lokalisering av
VINN bygger på dagens delte
løsning mellom Harstad og
Tromsø.»

Knut Werner Hansen, 
Fylkesordfører i Troms

Veterinærinstituttet bør bli i Harstad
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Truet til å tro
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